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  Ata da Sessão Ordinária nº009/2019 

 1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e três de abril de dois mil e 
dezenove.  
Aos vinte e três 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 a 
vereadora Clara Regina Sales Dias, para que assumisse a 2ª secretaria. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou que a 2ª secretária 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; Clara Regina Sales Dias-2ª Secretária em 
exercício; Euclênio Arruda de Souza, João Bosco Gomes, Magno Rodrigo Pereira Miranda, 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque. A falta justificada dos Vereadores; Evandro José da 
Cunha, Francisco de Assis da Silva Araújo, Joelson da Silva Oliveira 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 Clara Regina Sales Dias, para fazer a 
leitura de um texto da Bíblia Sagrada, na qual leu em Jeremias cap. 9 v 20 a 22. Dando 
prosseguimento a primeira secretária fez a leitura das Atas das Sessões Ordinárias, dos dias 
09/04/2019 e 16/04/2019, após lidas, foram colocadas em discussão, não havendo discussão. Em 
votação: aprovadas por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando sequência a primeira 
secretária continuou com a leitura dos expedientes; Ofício nº091/2019-GAB/PRES/CMAP, 
convocando o Secretário Municipal de Aurora do Pará, Domingos Malcher dos Santos, para que se 
faça presente perante o Soberano Plenário deste Parlamento Municipal no próximo dia 23 do 
corrente mês, às 09:00horas, com objetivo de prestar esclarecimentos pertinentes às políticas de 
agricultura a serem executadas em favor da sociedade local. Ofício nº002/2019-CECSMA/CMAP, 
através da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, por meio da Ema. Sra. 
Vereadora Clara Regina Sales Dias, presidente este subscreve, tem a honra de convidar-lhe para 
que compareça neste Palácio Legislativo Municipal, no dia 25 do corrente mês, às 09:00horas, 
para participar da reunião de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração-PCCR 
dos servidores públicos da Educação Municipal de Aurora do Pará.  Ofício nº050/2019-PMAP/GP, 
venho por meio deste convida-lo para uma reunião na Escola Municipal Antônio de Carvalho da 
Silva, com o DETRAN, Dra. Daliana Monique Souza Viana, para uma discussão sobre, Educação e 
Leis no transito, que acontecerá no dia 27 do corrente mês, às 09:00horas. Ofício nº001/2019-
ULSA de Aurora do Pará, venho por meio deste, solicitar espaço na reunião regular desta Câmara, 
no dia 23 do corrente mês, a fim de compartilhar com objetivo é a retirada da vacinação até 2021, 
após a confirmação de não circulação viral no território nacional. Encerrada a primeira parte da 
Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. O Senhor presidente fazendo 
uso de suas atribuições legais concedeu a palavra ao secretário municipal de agricultura de 
Aurora do Pará, Domingos Malcher dos Santos, o mesmo se dirigiu a tribuna livre, onde 
apresentou-se e informou que está em exercício neste cargo há 04(quatro) meses e o que puder 
informar em relação à agricultura do município a esta Casa, fará e o que não souber se informará 
para repassar depois, falou que só tem um trator para servir a agricultura e espera correr atrás de 
mais recursos com ajuda dos vereadores, também relatou que só poderá dar auxílio aos 
agricultores quando as chuvas cessarem, porém mesmo passando o período chuvoso o 
equipamento que a secretaria possui não dará conta de subsidiar todo município. Os vereadores 
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manifestaram-se e falaram que o secretário de agricultura precisa fazer um cronograma para 
amparar os agricultores, também foi relatado que se precisar de ajuda para ir atrás de mais 
recursos para agricultura, eles estão disponíveis e parabenizaram o mesmo por ter comparecido 
nesta casa de leis. O presidente da câmara reforçou dizendo que possui uma emenda parlamentar 
do ex-deputado Sidney Rosa em relação a um trator para agricultura de Aurora do Pará, porém o 
mesmo não tem como cobrar, pois não está exercendo o mandato e pede ajuda de seus colegas 
vereadores para irem atrás dessa emenda com seus deputados eleitos. Dando continuidade o 
Senhor presidente concedeu a palavra a médica veterinária Samyra Alves de Albuquerque da 
ADEPARÁ, cumprimentou a todos  presentes, falou que o nosso país está passando por uma 
grande transição na agroindústria e reforçou que o país só não entrou totalmente na crise mundial 
por causa do agronegócio, que deu e dá emprego direta e indiretamente e reforçou dizendo que o 
estado do Pará é o quinto estado que mais possuem gados no Brasil e disse sobre a importância 
que os pecuaristas têm de vacinar seus gados contra a febre aftosa, informou sobre o 
planejamento que está sendo realizado pelo ministério da agricultura e executado pelos órgãos 
responsáveis em relação “a um Brasil sem febre aftosa” e relatou que os agricultores, fazendeiros 
que possuem gados precisam procurar o ADEPARÁ para um cadastramento que dará um cartão ao 
produtor, onde o mesmo, poderá acessar o seu GTA sem precisar do órgão citado para fazerem 
seus negócios. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com 
a ordem de inscrição, para falarem em tema livre. A vereadora Nelita Carla, justificou-se sua que 
no momento terá que se ausentar, por conta de uma consulta médica com em Castanhal/PA. O 
Vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna, cumprimentou a todos que estavam 
presentes. Iniciou dando seus pêsames à família da professora Eliene Quinto da Silva e lamentou a 
sua partida e disse que fez um projeto de lei de sua autoria juntamente com o vereador Joelson da 
Silva Oliveira, dar nome da professora citada na creche municipal que possui um nome fantasia 
Caminho do Saber em homenagem a falecida já mencionada.  Falou sobre a semana Santa que 
distribuiu 800(oitocentos) Kg de peixes na sexta-feira santa, para população carente e reforçou 
que se tivesse mais condições fazia isso todos os dias, pois acha muito gratificante ajudar o povo. 
O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, agradeceu a Deus, cumprimentou a 
todos seus colegas parlamentares e público presente. Deu seus pêsames também a família da 
professora Eliene Quinto Lima. Parabenizou seu colega vereador Euclênio Arruda de Souza pela 
doação de peixes que faz há 17 anos. Prosseguiu falando que para se trabalhar em um município é 
preciso de estrutura e apoio da gestão municipal e não adianta colocar um secretário para exercer 
qualquer cargo se não tem nenhuma autonomia. Falou sobre a unidade de saúde da Vila Nossa 
Senhora de Fátima, km 75, e solicitou a secretária municipal de saúde, Maria Marta Núbia Teixeira 
dos Santos que providencie o conserto da cadeira odontológica que está quebrada há mais de uma 
semana e o anestésico que acabou. Relatou sobre o mato que está tomando de conta das ruas e a 
falta de iluminação pública da referida vila citada acima pede ao gestor do município que 
providencie solucionar essa situação. Em seguida falou que esteve no Ministério Público, semana 
passada com seu Antenor denunciando o fechamento da rua São Francisco feita pela 
administração municipal, a promotora ordenou a abertura da referida rua, o vereador Magno 
Rodrigo pede a Casa de Leis que monte um projeto dando a quantidade de toneladas para um 
caminhão transitar neste local, pois sabe que a rua citada não aguentará todos esses caminhões 
pesados passando na mesma. Falou que foi procurado pela munícipe Luzia, da comunidade Santa 
Luzia, deparou-se com uma situação que se comoveu na casa da mesma, dizendo que lá, possuem 
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cinco crianças que estudam e precisam andar 5km para ir  e 5km para voltar, no sol de meio dia, 
para pegarem o ônibus escolar, e disse que vai procurar a secretária de educação para solucionar 
esse problema. Dando sequência, falou que sabe que as chuvas foram fortes esse ano e 
automaticamente estragam muito os ramais, enfatizou que em 2015 o INCRA colocou piçarra na 
estrada da Boa Vista, no entanto, no ano passado, as máquinas da prefeitura estavam raspando as 
estradas, ele chegou a chamar a atenção do trabalhador que estava fazendo isso, dizendo que iria 
fazer falta mais tarde, porém não adiantou de nada, relatou que tem a filmagem para comprovar o 
que foi dito. Prosseguiu pedindo ao presidente da câmara para se informar quando o decreto do 
PCCR da saúde vai chegar a esta casa. Falou dos banheiros modulares que serão inaugurados e 
perguntou o porquê a moradora Maria Edilene Souza Borges não foi contemplada ainda, sendo 
que no cadastro a mesma já tinha sido e tem todos os critérios, pede a secretária de assistência 
social e ao Clodoaldo para se informar quais foram esses critérios. O vereador João Bosco usou a 
tribuna, cumprimentou seus colegas parlamentares e todos que estavam presentes na sessão. 
Reforçou o que seu colega vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda relatou sobre a estrada da 
Boa Vista, em que o INCRA colocou piçarra em 2015, e afirmou que reclamou com o vereador 
Joelson sobre a retirada dessas piçarras que foi feita no ano passado, no entanto, o mesmo disse 
que quem mandava era ele e assim ia fazer, o vereador João Bosco Gomes enfatizou que o gestor 
está para acabar com as estradas de Aurora e não para recuperá-las, disse que se o prefeito quiser 
fazer alguma coisa nesses ramais está na hora de se programar, pois todas as estradas estão 
necessitadas de manutenção e reforçou que tudo isso que está acontecendo é por falta de trabalho 
da administração, falou que foi atrás de ajuda da empresa ADM, porém não encontrou os 
responsáveis, mas irá novamente atrás para tentar amenizar essa situação; relatou que na estrada 
da São Marcos estava uma equipe da mesma com um trator e uma caçamba da fazenda ajeitando o 
ramal e os mesmos pediram ajuda para o vereador, ele fez uma ligação para o prefeito relatando o 
que estava acontecendo e o gestor ficou de dar assistência, entretanto, foi só mandado uma 
caçamba sem pedras que não serviu de nada e ficou decepcionado com isso. A vereadora Clara 
Regina usou a tribuna. Deixou as suas condolências à família e amigos da professora Eliene Quino 
Lima, que faleceu no dia 14 do corrente mês, e que foi uma grande profissional na área da 
educação e com certeza o município ficará de luto por muito tempo pela perda dessa grande 
mulher. Parabenizou o Vereador Euclênio pela iniciativa de fazer o projeto de lei que denomina a 
creche municipal de Aurora do Pará com o nome da saudosa professora Eliene. Convidou os 
membros das comissões competentes desta Casa juntamente com o SINTEPP, para participarem 
de uma reunião, nesta Casa, na quinta -feria às 9:30hs, para discutir a regulamentação do Plano 
Cargos, Carreira e Remuneração- PCCR dos servidores público da educação do nosso município, e 
como presidente da comissão de educação convidou todos os demais vereadores para fazerem 
parte dessa reunião no intuito de agilizar os procedimentos cabíveis. Em seguida falou que 
participou de uma reunião na secretaria municipal de educação na qual a pauta era de 
fundamental relevância para os servidores educadores que são as oito horas de jornada de 
trabalho cumprida aos nossos coordenadores e servidores concursados e  cargos comissionados 
que exercem essas funções, mediante ao exposto levantei o questionamento a secretaria de 
educação, Maria Rosiane Oliveira de Sousa, afirmou que é de acordo com a carga horaria de oito 
horas diárias aos servidores, por outro lado o município adota esse regime de carga horaria  diária 
de seis horas trabalhadas há 12(doze) anos e é amparado pelo regime jurídico único do município 
baseado na Constituição Federal de 1988, e como presidente da Comissão de educação, cultura e 
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meio ambiente, vamos reunir e se necessário convidar a secretária de educação para discutir a 
situação dos servidores que trabalham no interior do município, para ver a melhor forma  desses 
servidores vão cumprir essa carga horaria, conversei com o assessor jurídico desta Casa e o 
mesmo me orientou que essa situação é uma questão de gestão, ou seja, de uma questão de bom 
censo, portanto a comissão de Justiça e Redação de Leis tem por obrigação fazer a regulamentação 
dessas leis do município que estão defasada, citou a Lei Orgânica do município. A vereadora 
Maria Odília dos Santos Ccarvalho dispensou a palavra. O vereador Francisco Maurisberto 
Freires de Araújo cumprimentou todos os presentes. Afirmou que o Prefeito municipal, Jorge 
Pereira de Oliveira, irá encaminhar um decreto a esta casa de leis que determina a criação das 
comissões que tem por objetivo fazer avaliação para uma nova adequação de acordo com a 
realidade do município. Deixou suas condolências aos familiares e amigos da professora Eliene, 
que foi sem sombra de duvidas uma grande profissional e o município estará eternizado de luto 
com seu falecimento. Em ato contínuo fez suas considerações finais da sessão ordinária e relatou 
as seguintes temáticas, tem que ser feito no município pela gestão municipal a limpeza e 
recuperação das ruas de todas as vilas do município, recuperação da iluminação pública de todas 
as vilas e principalmente nos bairros da cidade de Aurora do Pará, fazer a recuperação de todas as 
estradas vicinais do município que foram danificadas pelo intenso período de chuvas. Explicitou a 
situação da rua São Francisco sobre o alagamento que houve esse ano e sobre o vídeo postado 
pelo Sr. Tatá, onde mostra a rua alagada e lamentou o episódio e acredita que essa situação está 
difícil de resolver, porque a rua já mencionada foi construída em cima de um leito de um igarapé, 
na sua opinião neste caso a administração não tem culpa, porque são força da natureza, em 
virtude disso o município precisa criar a lei de código de postura, com intuito de regulamentar as 
novas construções no município. Enfatizou a situação dos proprietários de ônibus escolares que 
estão passando por serias dificuldades devida as estradas vicinais que estão em péssimas 
condições de tráfegos, devido as fortes chuvas e que são uns verdadeiros heróis, porque recebem 
R$ 3,30(três reais e trinta centavos) por km rodados e ainda são descontados 15%(quinze por 
cento) de impostos e ainda tem que pagar R$ 3,50(três reais e cinquenta centavos) no litro do 
Diesel, portanto essa situação é extremamente difícil. Justificou ausência do vereador Joelson que 
lhe infirmou que teve que fazer uma viagem à Belém para buscar um veículo através de uma 
emenda parlamentar para a Secretaria Municipal de Assistência Social, e ressaltou que o 
município está bem servido com que se diz respeito a veículos. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, às onze horas e quarenta e cinco minutos, a 
presente sessão ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 30 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, 1ªsecretária:__________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias: 2ª secretária em exercício:______________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________ 
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João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Miranda Pereira:___________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________ 
 
 
 
 


