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Ata da Sessão Ordinária nº007/2019 

 1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em nove de abril de dois mil e dezenove.  
Aos nove 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, João Bosco Gomes, Joelson da Silva Oliveira, Magno Rodrigo Pereira Miranda, Nelita 
Carla dos Santos. As faltas justificadas dos Vereadores; Valdinei das Graças Chaves e Evandro 
José da Cunha. Após constar o 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. 46 v 1 
a 5. Prosseguindo a primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 
02/04/2019, 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. Leu uma solicitação para fazer uso da tribuna livre, Senhor Alyson 
da Silva Farias, assunto referente a uma peneira de futebol profissional do Clube Vila Rica, da 
Cidade de Castanhal/PA, com idade até 19 anos. Leu um requerimento nº007/2019, autoria dos 
Vereadores: Francisco Maurisberto Freires de Araújo, Euclênio Arruda de Souza e Joelson da Silva 
Pereira; assunto, solicitando com extrema necessidade para o nosso município de Aurora do 
Pará/PA, para fazer o retorno dos policiais militares; Sargento Rosivaldo Pereira Leite, 2º 
sargento, RG: 15204 e Luciney André de Sá, cabo, RG: 28273. 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 nº007/2019, autoria dos 
Vereadores: Francisco Maurisberto Freires de Araújo, Euclênio Arruda de Souza e Joelson da Silva 
Pereira. Em discussão, o autor da proposição vereador Euclênio Arruda de Souza, defende e 
apelou a sensibilidade dos demais pares pela aprovação do requerimento supracitado, é de 
extrema necessidade a vinda desses policiais, pois em termo de segurança pública o município 
está deixando a desejar. Em votação, aprovado por unanimidade pelos vereadores. O Vereador 
Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna. Saudou a todos que estavam na sessão. Parabenizou o 
munícipe Alison Silva Farias pela sua iniciativa em relação ao esporte (futebol) e reforçou falando 
que toda atividade física é uma forma de inclusão, de tirar crianças do meio da marginalidade, é 
saúde, é vida. Dando prosseguimento, falou das estradas que estão em estado precário, relatou 
que tinha ido para a comunidade Ipitinga e passou uma hora e meia para chegar ao seu destino e 
assentou que quando não tinha buracos, existia um igarapé no meio do ramal, fora as pontes que 
estão todas com problemas e sujeitas a derrubar qualquer um, causando até um acidente fatal. 
Essas foram suas palavras e despediu-se. O vereador Francisco de Assis da Silva Araújo usou a 
tribuna cumprimentou a todos os colegas parlamentares e público presente. Começou sua fala 
com um ditado “enquanto tiver vida há esperança”, disse que feliz em saber que o gestor do 
município colocou a tampa da caixa d’água que precisava na comunidade do dezesseis como foi 
prometido, enfatizou que foi atrasado, mas colocou. Prosseguiu falando sobre seu evento que foi 
realizado na sexta-feira dia cinco de abril, compartilhou com os colegas relatando que tudo que foi 
divulgado e ensinado nesse dia sobre a tecnologia está sendo usadas pelos fazendeiros em suas 
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fazendas nas plantações, enfatizou que foi de suma importância e reforça dizendo que essa técnica 
é de grande relevância para a agricultura, pois é um dos ramos que muitos podem trabalhar. 
Dando continuidade, reforçou sobre a reta final do cadastramento biométrico, dizendo que quem 
não fizer terá seu título cancelado e pede que todos compartilhem essa história para que todos 
possam ter a chance de fazer essa biometria. O vereador João Bosco Gomes usou a tribuna 
cumprimentou a todos que estavam presentes. Parabenizou o munícipe Alyson Silva Farias pela 
sua iniciativa em relação ao esporte. Dando sequência falou sobre as estradas vicinais do 
município que estão deterioradas por causa das fortes chuvas, enfatizou que o gestor municipal 
tinha que fazer o serviço de recuperação das estradas vicinais de qualidade antes do período 
chuvoso, salientou que após as fortes chuvas o prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, terá 
que tomar medidas urgentes na recuperação das estradas vicinais e pontes.   Destacou que vai 
procurar o responsável pela empresa ADM para pedir ajuda e tentar melhorar a problemática já 
mencionada e também ano passado a referida empresa contribuiu para a recuperação das 
estradas vicinais da Vila Ariramba que dá acesso outras Vilas da região, e reforçou que qualquer 
um parlamentar desta Casa, pode ir atrás de subsídio para solucionar essa situação. A vereadora 
Clara Regina Sales Dias usou a tribuna cumprimentou todos os colegas parlamentares e público 
presentes. Se justificou por não ter ido ao evento do colega vereador Francisco de Assis. 
Prosseguiu dizendo que fez a correção do decreto do PCCR da educação, porém estava só 
precisando da assinatura do prefeito para ser encaminhado a esta casa e disse que enquanto não 
vier o decreto do PCCR da saúde, é para os membros tentarem marcar uma data para adiantar, 
pois enfatizou que o ano que vem é período de eleição e não dará tempo para os componentes das 
comissões da educação e da saúde fazerem as devidas correções nos PCCRs. Despediu-se. O 
vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, agradeceu a Deus e cumprimentou a 
todos os colegas parlamentares e público presente. Parabenizou a todos os servidores da área da 
saúde pública que estão frequentando as sessões dessa Casa e disse que foi informado pelo 
presidente desta câmara, Francisco Maurisberto que amanhã quarta-feira dia 10 do corrente mês 
o Prefeito municipal irá encaminhar para esta Casa o decreto municipal que institui a Comissão 
mista integrada por servidores da Secretaria Municipal de Saúde e de vereadores integrantes da 
Comissão de Educação, cultura, saúde e Meio Ambiente para análise de reformulação do Plano de 
Cargos e Remuneração da rede pública municipal da Saúde de Aurora do Pará. Falou que tinha 
sido atendido por dois requerimentos pelo gestor municipal que foram: 026/2017 e o outro 
número 025/2017, ambos aprovados nesta casa no dia 31/10/2017, agradeceu ao gestor do 
município. Prosseguiu dizendo que hoje está lamentável o ramal para trazer os alunos da 
comunidade Taperinha para a escola da comunidade Boa Vista e enfatiza que a vida do trator dele 
é puxar os ônibus e colocar pedra todos os dias, disse que já foi colocado 20(vinte) carradas de 
pedra, porém com o inverno rigoroso não adiantou de nada, mas espera que com a passagem do 
inverno isso mude. Pediu à casa que monte um projeto ou requerimento para baixar a taxa de 
iluminação pública principalmente dos comerciantes que está absurda, pois têm comerciantes que 
pagam R$ 700,00(setecentos reais) de taxa e isso não pode acontecer, sendo que eles são uns que 
contribuem para o emprego neste município, reforçou que tem uma lei municipal que foi 
aprovada em 1997 que qualquer comerciante que passar de 1.000 KW tem que pagar 70% 
(setenta por cento)de taxa e apela aos seus colegas para tentarem diminuir esse valor, o 
presidente da câmara pediu a fala, e disse que já está sendo montado um projeto em cima dessa 
situação. Continuando o vereador Magno relatou sobre a bomba quebrada há mais de 10 dias da 
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comunidade Boa Vista e pede ao líder do governo vereador Euclênio Arruda que veja esse 
problema; prosseguiu dizendo que várias pessoas do bairro Aparecida ligaram para ele relatando 
que estão sem água há mais de 7 dias, também pede para o colega parlamentar olhar essa 
situação. Congratulou a iniciativa do munícipe Alyson Silva Farias. Relatou sobre o problema do 
buraco que a administração fez na rua São Francisco e reforçou com o artigo 5º da Constituição 
Federal que dar o direito de ir e vim qualquer cidadão desse país, mas a rua que foi citada foi 
fechada e tira esse direito, faz um apelo que seja resolvido isso, porque a população não pode ser 
mais prejudicada. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna. Cumprimentou a todos que 
estavam presentes na sessão. Relatou dizendo que ele como filho do prefeito e vereador, sabe que 
o município não está tendo recurso suficiente para fazer as devidas melhorias nas estradas e pede 
a todos seus colegas parlamentares para procurarem seus deputados e solicitarem uma ajuda 
para tentar solucionar ou amenizar essa problemática, pois o município está passando por uma 
grande crise. Dando prosseguimento, falou que iria desarquivar o projeto CNPCA, pede a 
secretária parlamentar que o faça. Reforçou que ajudará no PCCR da saúde, pois sabe que está 
defasado o salário dos mesmos. A vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a 
tribuna, agradeceu a Deus pela oportunidade e cumprimentou a todos que estavam presentes. 
Comentou sobre os PCCR da saúde e da educação e que almeja melhorias nessas áreas. Falou 
sobre a importância do cadastramento biométrico e pede ajuda dos seus colegas parlamentares 
para divulgar mais um pouco, pois 10 e 11 desse mês, a biometria irá a comunidade do Santana do 
Capim e espera que todos consigam fazer. Relatou sobre a inauguração da creche que fica 
localizada na comunidade citada acima que será sexta-feira as 09:00 horas e espera que todos 
vereadores possam comparecer. Prosseguiu dizendo que ontem segunda-feira teve uma reunião 
onde participaram o conselho do FUNDEB, alguns representantes dos alunos e professores da 
escola Emilio Pantoja, secretário de transporte e o chefe de gabinete, o assunto tratado foi em 
relação ao ônibus escolar que tem cerca de 20 anos e por lei não era para estar mais circulando. 
Finalizou dando condolências à família do professor Aroldo que perdeu sua genitora. A vereadora 
Maria Odília dos Santos Carvalho usou a tribuna cumprimentou os seus amigos parlamentares e 
todos que estavam presentes. Reforçou o assunto da rua São Francisco que foi fechado, salientou 
que ninguém pode tirar o direito de ir e vim e não irá parar de falar nessa questão enquanto não 
for resolvido. Dando continuidade falou em questão ao PCCR que está de braço aberto juntamente 
com seus colegas vereadores. Falou, reforçando o que seu parlamentar vereador Joelson falou em 
relação aos colegas irem atrás dos seus deputados e disse que irá sim atrás, pois se for para 
melhoria do município não medirá esforços. Em seguida, relatou sobre a ambulância que 
ganharam do deputado Tiago Araújo que  está pegando sol e chuva no pátio do hospital e que não 
fizeram até hoje a entrega para a comunidade que foi designada e espera que com a troca de 
secretário de saúde isso ocorra o mais breve possível; reforçou que mesmo com esses problemas, 
continuará correndo atrás de melhorias para o município, pediu ao presidente da câmara que faça 
o ofício para a secretária da saúde, perguntando quando e onde a ambulância citada será entregue. 
Finalizou com as memorias do seu João Borges e a mãe do professor Aroldo e deixou suas 
condolências. O vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna 
cumprimentou os seus colegas parlamentares e todos que estavam presentes. Fez suas 
considerações finais e relatou o que os colegas já haviam mencionado sobre esporte e agricultura, 
disse que são dois seguimentos do município que não tem verba especifica, porém tem muita força 
de vontade dele e dos colegas vereadores para irem atrás de seus deputados e conseguirem algo 
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para beneficiar essas áreas e reforçou que até para manter alguma coisa em relação ao que foi 
citado, a administração, não tem de onde tirar e se tirar tem que ser do FPM; comentou que fez 
vários ofícios pedindo materiais para o esporte, sendo que uma vez foi atendido e um deputado 
ligou para ele, dizendo que tinha algo para dar ao município, chegando lá, relatou que tinha duas 
bolas, ficou muito chateado, no entanto, enfatiza que não pode se desestimular e sempre que pode, 
corre atrás de recursos. Em seguida, comentou sobre requerimento que o colega parlamentar João 
Bosco solicitou a presença do secretário de agricultura e o mesmo não compareceu e disse que 
fará um ofício convocando a comparecer na próxima reunião. Dando continuidade, falou das 
pontes do município, reforçou sobre as parcerias, frisando a lei 11.079 30/12/2004 a lei de 
parcerias públicas e privadas, ela é muito atuante e tem como ser implementada no município de 
Aurora do Pará, citou os fazendeiros e empresas estão usufruindo das nossas estradas vicinais e 
os mesmos podem contribuir com a recuperação das mesmas em parceria com a prefeitura 
municipal, caso isso aconteça os fazendeiros e empresários podem abater essa doação no imposto 
de renda. Falou sobre a iluminação pública do município que tem deixado muito a desejar; 
ressaltou sobre a elaboração de um projeto de lei do município referente à redução da taxa de 
iluminação pública que é cobrado um valor abusivo a população.  Ato contínuo o Senhor 
Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra ao munícipe Alyson Farias 
Silva para usar a tribuna livre, cumprimentou a todos que estavam presentes e disse que ouviu 
todos os vereadores falarem em saúde e educação, mas em momento nenhum foi falado em 
esporte, relatou que jogou futebol profissional em muitos clubes e conhece muita gente 
importante nesse meio, comentou que foi procurado pelo presidente Clube Vila Rica que pediu 
para o mesmo que fizesse uma peneira de jogadores com a idade de 19 anos que será realizado no 
dia 27/04/2019 e pede apoio para esse evento e também para o esporte.  Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e vereadores se manifestaram a favor do esporte e 
declarou encerrada a presente sessão ordinária, às doze horas e quarenta e cinco minutos, 
convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 16 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.  
 
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:__________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
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Magno Rodrigo Miranda Pereira:_____________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:_________________________________________ 
 
 
 
 

 


