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  Ata da Sessão Ordinária nº 009/2020 

 1ºPeríodo, 9ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em trinta de junho de dois mil e vinte.  
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, no Prédio 
da Câmara Municipal de Aurora do Pará, o Senhor Presidente convidou a vereadora Clara Regina 
Sales Dias para que assumisse a segunda secretaria. Em seguida o Senhor Presidente o solicitou que 
a segunda 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 
Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Joelson da Silva Oliveira, Nelita Carla dos 
Santos Albuquerque. A falta justificada dos Vereadores: Luis Carlos Araújo do Nascimento, 
Magno Rodrigo Pereira Miranda 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 dos Santos Albuquerque, para fazer a leitura de um texto da 
Bíblia Sagrada, leu em I João capítulo 3 versículos 16 a 20. Dando prosseguimento à primeira 
secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária Virtual do dia 23/06/2020, após lida, foi colocada 
em discussão, não havendo discussão. Em votação: aprovada por unanimidade pelos Vereadores 
presentes. Prosseguindo a primeira secretária continuou com a leitura dos expedientes; Ofício 
Circular nº15340740/2020-GERAT-PA, assunto: Auxílio Emergencial-cadastros nos correios, 
referência: Processo nº 53180.023239/2020-03, garantindo o pagamento da Lei do Auxílio 
Emergencial de Proteção Social a Pessoas em situação de Vulnerabilidade, devido à pandemia da 
COVID-19. Requerimento nº 015/2020, de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, assunto: 
Solicito a manutenção da iluminação pública das seguintes comunidades: Areal, Bom Remédio, Fé 
em Deus e Santa Rosa, neste Município. Requerimento nº 016/2020, de autoria do vereador Luis 
Carlos Araújo do Nascimento, assunto: Solicitando a Construção de três salas de aula e também a 
Climatização das referidas salas de aula da Escola Municipal Doutor Raul Vilela de Carvalho, da Vila 
Repartimento, neste Município. Parecer Conjunto nº 004/2020, da Comissão de Justiça e Redação 
de Leis e Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 001/2020, origem: Poder 
Executivo Municipal, assunto: Que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2021 do Município de Aurora do Pará. Parecer nº 005/2020, da Comissão de Justiça e 
Redação de Leis, ao Projeto de Resolução nº 002/2020, origem: Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Aurora do Pará, assunto: Que regulamenta o funcionamento do Poder Legislativo Municipal de 
Aurora do Pará durante a pandemia do “Novo Coronavírus” (SARS-COV-2)–COVID-19 que 
estabelece medidas restritivas excepcionais, e dá outras providências. Encerrada a primeira parte 
da Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente coloca as matérias em discussão e votação. O requerimento nº 015/2020, de autoria do 
vereador Euclênio Arruda de Souza. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento nº 016/2020, de autoria do vereador Luis 
Carlos Araújo do Nascimento. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. O Parecer Conjunto nº 004/2020 da Comissão de Justiça e Redação de 
Leis e Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 001/2020, Que institui a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 do Município de Aurora do Pará. Em 
discussão, o Vereador Joelson da Silva Oliveira, Presidente da Comissão de Justiça e Redação de Leis 
e também Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, bem como os demais membros das 
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comissões, após análise detalhado do referido projeto de lei, decidiram parecer favorável com a 
seguinte emenda corretiva 3.1 – EMENDA CORRETIVA: Fundamento: O percentual autorizado 
para operações de crédito suplementar está exageradamente elevado ao importe de 70% (setenta 
por cento). Neste caso, o Poder Legislativo entende que este limite deve ser reduzido. Correção do 
texto: Segundo o fundamento desta emenda corretiva, o inciso I do art. 20 do Projeto de Lei nº 
01/2020 que institui a LDO 2021 passa a ter a seguinte redação: “I –Ao Poder Executivo Municipal: 
Abrir Crédito Suplementar até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa 
geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos apenas a Anulação de Dotação prevista no 
inciso III do artigo 43 da Lei Federal n°. 4.320/64 e destinando-se o remanejamento somente às 
Unidades Orçamentárias com gerência direta da Prefeitura Municipal. Após a abertura dos créditos, 
o chefe do Poder Executivo tem até 30 dias para informar ao Poder Legislativo as suplementações 
e anulações realizadas”. Em seguida o senhor presidente colocou o Parecer Conjunto nº 004/2020 
e o Projeto de Lei nº 001/2020, em discussão. Não houve manifestação da palavra para discutir as 
matérias, por motivo terem sido discutidos amplamente debatidos nas comissões. Em votação o 
Parecer conjunto nº004/2020 e o Projeto de Lei nº 001/2020, sendo aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. O Parecer nº 005/2020 da Comissão de Justiça e Redação de Leis, ao 
Projeto de Resolução nº 002/2020, Que regulamenta o funcionamento do Poder Legislativo 
Municipal de Aurora do Pará durante a pandemia do “Novo Coronavírus” (SARS-COV-2)–COVID-19 
que estabelece medidas restritivas excepcionais, e dá outras providências, em discussão, sem 
discussão, foi colocado em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. O Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, para falarem em tema livre. A vereadora 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam 
presentes. Informou à população que hoje dia 30 de junho a Clínica Itinerante do Governo do Estado 
do Pará, que está situada na escola Municipal Antônio Carvalho, estará fazendo atendimento dos 
casos leves e moderados da COVID-19, no horário das 08:00 horas às 18:00 horas, agradeceu ao 
governo do estado pela parceria com a Prefeitura Municipal de Aurora do Pará. Falou que foi 
encaminhada uma proposta de ensino da rede Municipal para o Conselho Estadual de Educação em 
tempos de pandemia, onde serão analisadas sugestões de: atividades à distância (que já está 
acontecendo nas escolas), previsão do retorno às aulas no dia 21 de julho que está dependendo do 
aval das Secretarias municipais de Educação e Saúde, e sua opinião como cidadã e educadora, o 
município não está preparado para o retorno das aulas presenciais, e pediu que seja 
minuciosamente estudado essa data em prol a insalubridade dos discentes, docentes e demais 
funcionários, citou que no município tem três crianças com COVID-19, está aumentando no 
município, pediu a secretaria municipal de educação que seja prorrogada a data acima do inicio das 
aulas presenciais. Pontuou e mostrou seu apoio ao requerimento de autoria do vereador Euclênio 
Arruda de Souza sobre a iluminação pública. Solicitou do prefeito municipal, Jorge Pereira de 
Oliveira, a limpeza e a manutenção da iluminação pública na Vila Santana do Capim, ressaltou que 
no mês de julho deste ano não haverá a festividade religiosa da padroeira Santa Ana da referida Vila, 
por conta da Pandemia (COVID-19), informou que a prefeitura municipal realizará a limpeza das 
ruas e a manutenção da iluminação pública como é de praxe todos os anos no período do mês de 
julho. Agradeceu todos os vereadores pela parceria e desejou um excelente recesso a todos. O 
vereador João Bosco Gomes, usou a tribuna, cumprimentou a todos que estavam presentes. Falou 
sobre a pandemia (COVID-19), deixando um recado à população Aurorense que a prevenção é o 
melhor remédio. Parabenizou o vereador Euclênio pelo requerimento nº 015/2020 já mencionado. 
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Compartilhou o pronunciamento da vereadora Nelita Carla em relação à limpeza das ruas e a 
manutenção da iluminação pública da Vila Santana do Capim, frisou que todas as solicitações de 
melhorias a população Aurorense são encaminhadas para o gabinete do prefeito municipal. O 
vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, cumprimentou a Mesa Diretora desta Casa e 
demais presentes. Falou sobre a iluminação pública do município que no período chuvoso as 
lâmpadas queimam com frequência, deixando as ruas da cidade e da zona rural as escuras, informou 
que o prefeito municipal fez uma aquisição de lâmpadas no valor de R$:30.000,00 (trinta mil reais), 
para ser feito a manutenção da iluminação pública; citou uma das situações que prejudica a 
iluminação pública do município são as frequentes quedas de energia elétrica, deixando as 
lâmpadas queimadas. Mencionou a leitura da ata anterior referente à recuperação das estradas 
vicinais do município, ressaltou que o prefeito municipal informou- lhe que serão feito o serviço de 
manutenção das estradas do município até o fim deste ano. Disse que no domingo anterior, a 
deputada Cilene Couto esteve no município participando do seu aniversário e na oportunidade 
reiterei a emenda parlamentar de aquisição de 30 (trinta) a 50 (cinquenta) mil litros de combustível 
para ser aplicado na recuperação das estradas vicinais do município. Falou sobre o recurso que 
entrou no município no valor de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para investir na 
pandemia (COVID-19), disse que tem artigos que diz os valores que podem ser destinados para as 
seguintes áreas públicas: da saúde, da assistência social e da educação. Destacou que alguns 
parlamentares falam nesta tribuna somente o valor dos recursos que entra no município, mas não 
falam os valores de despesas do município; falou sobre a lei que permite o município fazer o repasse 
de 15% (quinze por cento) para a secretaria municipal de saúde, e sei que a prefeitura municipal já 
repassou até 18% (dezoito por cento) para a secretaria de saúde, infelizmente o recurso da 
prefeitura é insuficiente para fazer o repasse maior de porcentagem acima. Falou que solicitou da 
Deputada Estadual Cilene Couto duas emendas parlamentares que irá contemplar a cidade com as 
seguintes obras: a recuperação da Rua São Francisco e a construção da ponte de concreto, localizada 
próximo ao galpão do agricultor. Falou que a deputada Cilene Couto irá disponibilizar 3 km de 
pavimentação asfáltica para a Avenida Bernardo Sayão, centro da cidade. Ressaltou que está quase 
concluída a obra da Praça JK, na Avenida Bernardo Sayão no centro da cidade, e só falta a liberação 
da quarta parcela para conclusão da obra da praça e em breve será inaugurada. Ressaltou que está 
muito feliz pela sua prestação de contas do exercício financeiro de 2017, quando foi presidente 
desta Casa, portanto o TCM/PA julgou a referida prestação de contas, pelo parecer de aprovação. O 
vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna cordial bom dia a todos. Relatou sobre a 
situação das estradas vicinais do município que estão em estado de calamidade pública com muitos 
buracos e crateras, relatou que viajou por três dias de motocicleta pela zona rural deste município, 
onde constatou essa triste realidade, enfatizou que já falou com o Secretário Municipal de Obras, 
José Maria de Farias Borges, sobre essa problemática das estradas, porém, o mesmo disse que não 
é de sua competência realizar a manutenção das estradas, e sim responsabilidade do Secretário 
Municipal de Transporte, Jorge da Silva Oliveira, conhecido por “Jorginho”, mas infelizmente ainda 
não foi feito realizada a recuperação das estradas do município. Ressaltou que através do aplicativo 
WhatsApp enviou a imagem do requerimento nº 015/200 supracitado, de sua autoria aprovado 
nesta sessão ao gestor municipal para que seja resolvido a situação da iluminação pública. Falou 
que um munícipe de 79 anos, que trabalha na agricultura com a produção agrícola, e o munícipe me 
relatou que está decepcionado com os políticos, pois, pediu diversas vezes para a administração 
pública do município para que fizesse o serviço de recuperação das estradas vicinais, para melhorar 
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o escoamento dos produtos agrícolas e até o presente momento não foi atendido. Compartilhou a 
fala do vereador Joelson da Silva Oliveira, referente à Deputada Cilene Couto que sempre está 
visitando o nosso município, haja vista que a mesma já disponibilizou varias emendas 
parlamentares para beneficiar a população do município. Frisou que a maior assessoria e mais 
eficaz de um prefeito municipal são os vereadores, pois são eles que conhecem a realidade da 
população do município. Deu suas condolências à família do seu amigo Evaldo Rodrigues Soares, 
que faleceu na madrugada de segunda-feira (29), aos 47 anos, vítima de câncer de estômago e vinha 
lutando contra a doença há dois anos, afirmou que perdeu um grande amigo e também muito 
querido pelo povo da cidade. O vereador Evandro José da Cunha usou a tribuna e cumprimentou 
a todos que estavam presentes. Manifestou seu apoio em relação ao requerimento de autoria do 
parlamentar Euclênio Arruda. Relatou sobre a limpeza das ruas da Vila Santana do Capim que será 
realizada no mês de julho, e também sobre a festividade da padroeira Santa Ana e elogiou a 
vereadora Nelita Carla pela solicitação de limpeza das ruas e manutenção da iluminação pública da 
referida Vila. Informou que foi atendido pelo gestor municipal em relação à manutenção de algumas 
estradas vicinais da Região Maracaxi, e também com a limpeza da área de um terreno que em breve 
será construído um posto de saúde na Comunidade Cajueiro, para atender as famílias da região com 
atendimento médico entre outros, destacou que através do Deputado Federal Hélio Leite conseguiu 
uma emenda parlamentar para a construção do posto de saúde da referida comunidade. Agradeceu 
ao Senhor Raimundo Brigido Moraes Monteiro por ter doado uma área de terreno de 25 m por 50 
m para a construção de um cemitério que irá beneficiar os moradores da Região Maracaxí, solicitou 
do prefeito municipal com extrema urgência a construção do cemitério, por motivo que os 
moradores possuem dificuldades de enterrar seus entes queridos, precisando se deslocar para os 
municípios de Tomé Açú ou Concórdia. A vereadora Clara Regina Sales Dias, dispensou a palavra. 
A vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho cumprimentou bom dia a todos os presentes. 
Solidarizou-se com a morte do munícipe Evaldo Rodrigues Soares e deixou suas condolências aos 
familiares e amigos. Questionou sobre a demora da entrega de cestas básicas nas escolas municipais 
tanto da cidade quanto da zona rural, e perguntou a vereadora Nelita Carla se os quites de merenda 
escolar já haviam chegado na escola que Vossa Excelência trabalha? E a legisladora Nelita Carla 
respondeu dizendo que a secretária municipal de educação lhe informou que a merenda escolar já 
estar disponível no município e tem quatro dias para fazer a distribuição da merenda, sendo que 
iniciará a distribuição primeiro para os alunos das escolas da cidade e em seguida será distribuído 
para os alunos das escolas nas zonas rurais, e como a escola a qual trabalha é na zona rural 
provavelmente a merenda chegará na próxima quarta-feira (01). Retomando o pronunciamento a 
vereadora Maria Odília, questionou que as cestas básicas que foram entregues aos alunos das 
escolas municipais da cidade é uma vergonha por que constam apenas seis itens que são: uma 
milharina, 1kg de frango, 1kg de arroz, 1kg de açúcar, uma lata de óleo, seis cebolas, e ficou arrasada 
e envergonhada com a falta de consideração da gestão municipal para com os pais e responsáveis 
dos alunos da rede municipal, enfatizou que as aulas estão suspensa  a três meses e sem gastar os 
recursos da merenda escolar, repúdio veemente a Secretária Municipal de Educação, Senhora Maria 
Rosiane Soares de Oliveira e o Prefeito Municipal, Senhor Jorge Pereira de Oliveira em relação as 
cestas básicas de péssima qualidade entregue aos pais e responsáveis dos alunos das escolas 
municipais. Desejou a todos os vereadores um excelente recesso e agradeceu a todos que estão 
assistindo a presente sessão pela página oficial deste poder legislativo. O vereador Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna, cumprimentou bom dia a todos presentes e aos 
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internautas que estam assistindo através da rede social facebook pela página da Câmara Municipal 
de Aurora do Pará. Deixou seus pêsames aos familiares e amigos do munícipe Evaldo Rodrigues 
Soares já mencionado. Referiu-se a iluminação pública do município, onde é muito cobrado pela 
população, citou que algumas comunidades do município possuem postes, porém, não há lâmpadas 
ou tem lâmpadas mais estão queimadas e também existem comunidades que possuem postes com 
lâmpadas que ficam ligadas o dia inteiro, e sabemos que tendo ou não iluminação pública é cobrada 
na fatura uma taxa de iluminação pública pela empresa Rede Celpa e temos que pagar a taxa sendo 
favorecido ou não com iluminação pública, disse que administração pública deixa a desejar 
principalmente nesse fim de mandato.  Falou sobre as estradas vicinais do município que estão em 
péssimas condições de trafegar, citou a estrada vicinal que dá acesso à comunidade Santa Rosa está 
quase intrafegável a qual ônibus que faz a linha fazia um percurso de duas horas de viagem, hoje faz 
o dobro do tempo ou até mais; lamentou que as estradas vicinais estão praticamente intrafegáveis, 
por causa que o serviço de recuperação foi feito só raspagem de péssima qualidade, assim que chega 
o período chuvoso as estradas ficam deterioradas. Informou que a população do km 64, falaram que 
se for feito o serviço de manutenção das estradas “só raspagem das estradas”, os mesmos irão fazer 
manifestação não deixando executarem os trabalhos, porém a população quer que seja feito o 
serviço de terraplanagem de qualidade na estrada vicinal do km 64, solicitou ao gestor municipal, 
que pelo menos seja feito o serviço de manutenção nos locais mais críticos, enfatizou que se não for 
feito, infelizmente no próximo inverno terá comunidades que irá ficar isolada da zona urbana. O 
vereador João Bosco pediu uma parte e disse que a prefeitura municipal distribuiu aterro para 
pessoas quem não precisam, na Vila Ariramba, portanto, o local que foi retirado o aterro está só 
mato e não fazem nada, enquanto esse aterro deveria ter sido usado no serviço de manutenção das 
estradas que realmente estão precisando. Retomando o pronunciamento o vereador Francisco 
Maurisberto, compartilhou a fala do vereador João Bosco referente à distribuição de aterro as 
pessoas que não precisam, enfatizou que infelizmente essa situação é uma realidade no município, 
deixando de aplicar o terro nas estradas em locais de atoleiros, buracos e outros. Falou sobre a 
ponte da Vila Repartimento que está preste a desabar, infelizmente colocando em risco vida de 
pessoas que por lá trafega, já solicitou do prefeito municipal através de requerimento e também 
solicitou pessoalmente a manutenção da ponte da referida Vila e até o presente momento não foi 
atendido. Justificou sua falta na sessão anterior, disse que esteve em Belém/PA na Secretaria de 
Educação do Estado do Pará (SEDUC) juntamente com a diretora da Escola Estadual Hildeberto Reis, 
porém cobramos providências na rede elétrica da escola acima, pois, todas as salas possuem 
centrais de ar, portanto, não funcionam porque a energia não dá conta de funcionar os 
equipamentos, na oportunidade solicitou a Reforma da Escola Estadual Doutor Laudelino Pinto 
Soares da Vila Repartimento, Município de Aurora do Pará/PA, pois a escola está para desabar nas 
cabeças dos funcionários e alunos; e também na oportunidade foi até a Secretaria de Estado de 
Transporte–SETRAN/PA e protocolou um ofício nº 023/2020, Solicitando a Pavimentação asfáltica 
do trecho da BR 010, Km 69 até a Vila Repartimento, a 3 km da BR 010, Município de Aurora do 
Pará e a construção de uma ponte de concreto, no momento o diretor da SETRAN informou-lhe que 
irá incluir a solicitação da pavimentação acima no orçamento desse semestre, e também garantiu 
que na segunda quinzena do mês de julho deste ano já terá uma resposta de sim ou não da 
pavimentação, ressaltou que ficará muito feliz se for atendido suas solicitações citadas. Falou sobre 
a parceria da empresa MARBORGES e a Prefeitura Municipal da Aurora do Pará em relação à 
manutenção das pontes da Região Vila Ariramba, disse que esteve recentemente na empresa acima 
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e no momento foi informado pelo funcionário da referida empresa que os pranchões de madeiras 
que serão colocados na manutenção das pontes da Vila já foram providenciados e constatou que os 
pranchões são de excelente qualidade. Compartilhou a fala da vereadora Maria Odília referente à 
merenda escolar de péssima qualidade que foram distribuídas aos pais e responsáveis de alunos da 
rede municipal; disse que assistiu um vídeo nas redes sociais que mostra os quites de cestas básicas 
que foram distribuídos aos pais e responsáveis de alunos do município, contendo batatas e cenouras 
podres, repudiou profundamente a Secretária Municipal de Educação, Maria Rosiane Soares de 
Oliveira pela doação de cestas de péssimas qualidades e pelo desrespeito com os pais e responsáveis 
de alunos da rede de ensino municipal. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada, às doze horas e cinco minutos, a presente sessão ordinária, desejou um 
excelente recesso a todos os vereadores, convidando os Senhores Vereadores para a próxima 
reunião, de Abertura dos Trabalhos Legislativo, dia 04 de agosto de 2020, 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:__________________________________________________________ 
 
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:______________________________________________________________________ 


