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  Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 008/2020 

 2ºPeríodo, 11ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em onze de agosto de dois mil e vinte.   
Aos onze dias do mês de agosto 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 solicitou que o segundo 
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; 
Magno Rodrigo Pereira Miranda-2º secretário; Clara Regina Sales Dias, Euclênio Arruda de 
Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Joelson da Silva Oliveira, Luis Carlos 
Araújo do Nascimento. A falta justificada dos Vereadores; Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque 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 para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Habacuque capítulo 3 
versículos 17 a 18. A presente sessão contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde, 
Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos juntamente com assessor jurídico, Lucivaldo Teixeira dos 
Santos, setor financeiro, Alcione Batista, enfermeiras: Ericka Souza do Carmo e Luiza Márcia 
Viégas. Não houve a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior. Dando sequência a primeira 
secretária continuou com a leitura dos expedientes; Leu um ofício nº 127/2020-SMS-GAB, 
cumprimentando-o, vimos por meio deste em atenção ao ofício nº 30/2020-GAB/PRES/CMAP, 
datado de 04 de agosto de 2020, confirma a presença perante o plenário deste parlamento 
Municipal, para apresentar as politicas públicas executadas para o enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus em Aurora do Pará. Requerimento nº 017/2020, de autoria do vereador Luis 
Carlos Araújo do Nascimento, assunto: solicitando a Construção de Uma Galeria na BR 010, no 
Centro da cidade de Aurora do Pará. 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 nº 017/2020, de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do 
Nascimento. Em discussão, o vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, cumprimentou todos, 
defendeu sua proposição, que é de extrema urgência a construção de uma galeria de águas 
pluviais no centro da cidade, infelizmente, todo ano é a mesma coisa no período chuvoso os 
moradores sofrem com as fortes chuvas causando alagamentos e percas de moveis, 
eletrodomésticos e outros. Em votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra à 
Secretária Municipal de Saúde, Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, agradeceu pela 
oportunidade de ser expressar nesta Casa e também agradeceu os Senhores Vereadores e demais 
presentes, falou que foi convocada através de ofício nº 030/2020, deste Poder Legislativo para 
estar presente nesta terça-feira, para prestar esclarecimentos pertinentes às políticas públicas que 
estão sendo executadas em combate a pandemia do “novo coronavírus” em Aurora do Pará. 
Agradeceu novamente os vereadores pelo ofício acima, disse que as políticas públicas estão 
divididas em três fases que são: atenção primaria como porta de entrada do coronavírus, 
vigilância epidemiológica onde sai todos os boletins de informações e a parte financeira de todos 
os gastos, bem como a receita a recardada aos níveis: municipal, estadual e federal. O Senhor 
Presidente concedeu a palavra à Senhora Luiza Márcia Viégas, enfermeira e coordenadora da 
vigilância epidemiológica do município, proferiu a palestra na abertura da presente sessão, e 
apresentou por meio de slide dados do inicio da pandemia em nível de Brasil e outros países; citou 
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que tanto estado do Pará quanto o município de Aurora do Pará, os dados são atualizados 
diariamente. Falou sobre as medidas de ações de combate à COVID-19, a secretaria municipal 
disponibilizou a Unidade Luiz Vidal no bairro Aparecida para atendimento aos pacientes com 
suspeita ou confirmados do coronavírus, em seguida passa por uma triagem, a qual os 
profissionais da saúde deverão fazer todos os procedimentos de investigação de contactantes 
devendo ser realizada a busca de contatos próximos aos familiares, colegas de trabalho e outros, 
orientando o isolamento temporário em domicílio. Apresentou através de slide um gráfico de 
ações de medidas de combate a Pandemia em 52 Comunidades do Município, citou as seguintes 
Comunidades: Açaiteua II, Repartimento, Barreirinha, Ipitinga, Bom Remédio, Cajueiro e outras; 
citou que o bairro Aparecida está com índice auto de casos confirmados da COVID-19, essas 
informações são do dia 04 de agosto, esses números já mudaram; disse que o bairro centro da 
cidade tem um grande número de pessoas infectadas pelo COVID-19. Ressaltou que os 
profissionais da saúde estão trabalhando na linha de frente ao combate da COVID-19.  O Senhor 
Presidente concedeu a palavra à Senhora Ericka Souza do Carmo, enfermeira e coordenadora da 
atenção básica de saúde de Aurora do Pará, falou sobre o plano de contingência e ações da 
secretaria de saúde: nível um, quando não havia nenhum caso confirmado de COVID-19 no 
município, estávamos trabalhando com informações de educação e saúde como uso de máscara; 
nível dois já havia caso confirmado de COVID-19 no município; nível três de emergência pública 
do município, então os três níveis é geralmente usada em planos de preparação e resposta a 
população. Portanto, foi criada uma sala do COE dentro da Secretaria de Saúde, com a participação 
dos seguintes departamentos: vigilância epidemiológica, laboratório são realizados os testes 
rápidos, atenção primaria em saúde são atendimentos de casos leves no município, assistência 
farmacêutica para garantir o tratamento dos pacientes e também equipamentos de proteção para 
os profissionais da saúde, urgência e emergência são pacientes de media e alta complexidade, 
onde há casos de infectados pelo COVID-19 a serem internados com casos leves, alguns pacientes 
vão ser transferidos e outros irão há óbito; destacou que pacientes de media e alta complexidade 
não faz parte da secretaria de saúde do município. Citou objetivos das ações: minimizar riscos á 
população de ser infectado pelo COVID-19; divulgar informações, estabelecer estratégia, orientar 
as medidas preventivas e indicação de uso de EPIs para os profissionais da saúde.  Seguimos as 
recomendações: do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Pará e da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município. O Senhor Presidente concedeu a palavra a Senhora Alcione 
Batista, coordenadora do fundo da gestão municipal da saúde, cumprimentou todos os presentes e 
agradeceu a oportunidade de expressar disse que no inicio da pandemia (COVID-19) no município 
foi muito difícil fazer aquisição de equipamentos hospitalar, de medicamentos para o coronavírus, 
de EPIs para os profissionais da área da saúde. Em seguida apresentou através de slide despesas: 
do dia 28 de março a 31 de julho de 2020, aquisição de 500(quinhentos) testes rápidos no valor de 
R$: 78.00,00(setenta e oito mil reais); aquisição de EPIs para profissionais da saúde no valor R$: 
125.315,00(cento e vinte e cinco mil e trezentos e quinze reais); aquisição de medicamentos para 
o novo coronavírus no valor R$: 118.259,60 (cento e dezoito mil e duzentos e cinquenta e nove 
reais e sessenta centavos), não estão incluídos nestas despesas acima o remédio Cloroquina 
porque foi comprada com recursos próprios da secretária de saúde, por causa da urgência do 
remédio a secretária de saúde não conseguiu comprar por dispensa de licitação; equipamentos e 
material permanente no valor de R$: 101.655,00 (cento e um mil e seiscentos e cinquenta e cinco 
reais); aquisição de material de consumo no valor de R$: 14.280,00 (catorze mil e duzentos e vinte 
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e oito reais) e também despesas com aparelhos para COVID-19: termômetro digital, oxímetro, 
ventilador respiratório e outros. Despesa total R$: 437.509,60 (quatrocentos e trinta e sete mil e 
quinhentos e nove reais e sessenta centavos) e saldo em caixa R$: 415.774,46 (quatrocentos e 
quinze mil e setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), ressaltou que acesse o 
site da secretaria municipal de saúde para melhor informação sobre os gastos para o 
enfretamento a pandemia (COVID-19) e repasses dos recursos da tanto da prefeitura municipal de 
Aurora do Pará quanto do governo federal para a secretaria saúde do município. O Senhor 
Presidente concedeu a palavra a Senhora Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, secretária 
municipal de saúde, para prestar esclarecimentos pertinentes às políticas públicas que estão 
sendo executadas no combate a pandemia do “novo coronavírus” em Aurora do Pará, 
cumprimentou bom dia a todos.  Falou sobre o planejamento dentro do plano de contingência do 
COVID-19, sobre a estratégia de remanejamento e investimento, bem como do processo licitatório, 
onde compraram alguns equipamentos e também a contratação dos seguintes profissionais da 
área da saúde: um radiologista, um técnico em radiologia, psicólogos para dar suporte aos 
profissionais da saúde e aos pacientes do CAPS. Informou sobre a estratégia “Tele saúde” que já 
estar funcionando com uma médica e um médico cubano; relatou que em breve estarão 
avançando em relação à implantação de telemedicina, frisando que no mês de setembro é o 
“Setembro Amarelo” que é o combate ao suicídio, e infelizmente por causa da pandemia (COVID-
19) aumentou número de pessoas com depressão que vão até o CAPS em busca de atendimento 
psicológico, e se faz necessária ampliação dos serviços de atendimento tanto para os usuários 
quanto as pessoas com depressão causada durante a pandemia que estamos enfrentando. Relatou 
que estar providenciando para próxima semana os processos licitatórios de compras de 
equipamentos, de medicações e de 1.000 mil testes rápido para o COVID-19. Falou sobre o plano 
de contingência que serão beneficiadas com as ações de combate a COVID-19 as seguintes 
Comunidades: Ribeirinhas do Rio Capim, Região Maracaxi. Ressaltou o uso obrigatório de máscara 
que está no decreto federal, estadual e municipal, mas mesmo assim são poucas pessoas que 
fazem o uso de máscara, solicitou aos vereadores e ao prefeito municipal que tome as devidas 
providencias imediatamente ao retorno obrigatório do uso de máscara. Falou sobre uma criança 
de três anos que o está infectado com COVID-19, isso me preocupa muito porque ainda não existe 
medicamento para o tratamento da doença e nem vacina. Comentou sobre o retorno das aulas, 
disse que a coordenação da vigilância sanitária através de diálogos estarem orientando os 
profissionais da educação sobre a higiene corporal correta para evitar a contaminação da COVID-
19, em salas de aula. Falou sobre os recursos de enfrentamento do COVID-19, que estão 
disponíveis na secretaria de saúde no valor de R$ 200 (duzentos mil reais), e ainda não foi gasto, 
esse recurso é direcionado as ações da COVID, dividida em três fases: vigilância e saúde, atenção 
primaria, media e alta complexidade. Fizemos as seguintes aquisições: de colchões para o hospital, 
equipamentos hospitalar, uma geladeira, testes rápido, material de insumos, equipamentos de 
aparelhos como oxímetros e outros, para as unidades de saúde que estão atendendo pessoas com 
sintomas da COVID-19. Falou sobre o recurso de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) 
do Programa Saúde na Escola (PSE), do COVID-19, voltado para as ações da saúde na escola. 
Relatou que teve uma reunião semana passada com os técnicos da área da educação da rede 
municipal em relação o recurso acima, porém os responsáveis pela educação montarão um 
planejamento que tem ser analisado pelo conselho de saúde do município para aprovação e logo 
após passará pelo processo de licitação; a secretária de saúde fez questionamentos, já que veio 
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esse recurso para ser gasto na educação, então, quando as aulas retornarão? Disse que enquanto o 
início das aulas não sabe informar porque não é competência da secretaria de saúde e está 
aguardando a resposta dos responsáveis pela educação do município quando iniciará as aulas. 
Asseverou que está fazendo seu trabalho com muita dignidade e transparência, enfatizou que 
sempre estará a disposição deste poder legislativo para prestar esclarecimentos referentes às 
medidas de ações da saúde do município, dos recursos e despesas dentre outras. O Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, 
para falarem em tema livre. O vereador Joelson da Silva Oliveira cumprimentou a Mesa 
Diretora desta Casa e demais presentes. Parabenizou a secretária de saúde e sua equipe pelos 
esclarecimentos em relação os recursos da saúde e medidas de ações no combate do coronavírus 
no município. Falou de dois requerimentos verbais: solicitando aquisição do prédio do Hospital 
Municipal Nossa Senhora Aparecida, ressaltou que o referido prédio do hospital pertence ao 
Senhor Erick Orlando da Silva Alves, o mesmo é alugado para a Prefeitura Municipal de Aurora do 
Pará e o requerimento verbal, solicitando a Frisa Asfáltica da empresa que fez o serviço de 
pavimentação asfáltica as margens da BR 010, km 58 a 59 na Avenida Bernardo Sayão, centro, 
Aurora do Pará, pediu ao presidente desta casa que seja elaborado os dois requerimentos verbais 
supracitados, na oportunidade pediu que seja incluído os nomes de todos os parlamentares no 
requerimento solicitando a aquisição do prédio do hospital. A vereadora Maria Odília dos 
Santos Carvalho, bom dia a todos. Ressaltou dos requerimentos verbais: solicitando que seja 
colocado Aterro em Frente à Igreja Católica na Comunidade São Pedro do Caratateua e o 
requerimento solicitando a Reforma da Ponte sob o Rio Caratateua na Comunidade Boa Vista. O 
vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou bom dia a todos. Destacou 
seu requerimento verbal, solicitando a Construção de Quebra-molas na rua localizada as margens 
do Campo de futebol na Vila Jabuti ou autorize a população da referida Vila construir quebra-
molas, disse que esteve na referida Vila no domingo anterior e observou a necessidade de quebra-
molas nas ruas próximo as margens do campo, devido à realização de campeonatos de futebol, 
haja vista o aumentando de fluxo de carros e motos em alta velocidade nas ruas as margens do 
campo estar colocando em risco a integridade física de pedestres e moradores da Vila acima. 
Parabenizou e agradeceu a Secretária de Saúde, Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos e sua 
equipe pelos esclarecimentos e questionamentos dos vereadores referentes os recursos de ações 
para o enfretamento da pandemia no município. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada, às doze horas e cinco minutos, a presente sessão 
ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 18 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:__________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 2º secretário:___________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________________________ 
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Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
  
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
 


