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  Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 012/2020 

2ºPeríodo, 12ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em dezoito de agosto de dois mil e vinte.   
Aos dezoito 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 convidou a Vereadora Clara 
Regina Sales Dias para que assumisse a segunda secretaria. Em seguida o Senhor Presidente 
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; Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Luis Carlos Araújo do Nascimento, 
Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada dos Vereadores; Euclênio Arruda de Souza, 
Joelson da Silva Oliveira, Magno Rodrigo Pereira Miranda, Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque. 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, leu em Lucas capítulo 30 versículos 30 a 37. 
Dando prosseguimento a primeira secretária fez a leitura das Atas anteriores dos dias 
04/08/2020 e 11/08/2020, 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; Leu dois ofícios: Ofício nº 
447/2020/SGFT/DTEDS/CGGTV/MC, comunicamos que foi celebrado entre este Ministério e a 
Prefeitura Municipal de Aurora do Pará/PA o Convênio nº 897893/2020, no valor de R$ 
100.361,70 (cem mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos), cujo objetivo é a 
“Aquisição e Instalação de Academia de Esporte, no Município de Aurora do Pará”.  Ofício nº 
015/2020-GAB/vereador Euclênio Arruda de Souza/CMAP; Senhor Presidente desta Casa de Leis, 
estarei viajando a Castanhal/PA, no dia 17 de agosto de 2020, no gabinete do Deputado Federal 
Hélio Leite, para tratar de assuntos de interesses do município. Encerrada a primeira parte da 
Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. Sem matérias para apreciação e 
deliberação. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a 
ordem de inscrição, para falarem em tema livre. O vereador João Bosco Gomes usou a tribuna 
cumprimentou a todos que estavam presentes. Falou sobre o projeto de lei, de autoria do vereador 
Magno Rodrigo, assunto: preveem os horários de funcionamento dos espetáculos realizados em 
bares, casas de shows e congêneres no município de Aurora do Pará e dá outras providências, 
portanto, o mesmo já foi apresentado nesta Casa ano passado, porém não foi dado o parecer pelas 
Comissões competentes desta Casa opinando favorável ou contrário ao referido projeto, solicitou 
ao presidente desta Casa que seja reapresentado o projeto de lei acima, e também pediu as 
comissões competentes que análise e seja dado parecer favorável ou contrário e em seguida seja 
colocado em discussão e votação, haja vista que os proprietários de sede de festas e quem 
promovem festas almejam a extensão do horário até às 04:00 horas da madrugada para que 
possam obter mais lucros e que trabalhe dentro da lei. O vereador Evandro José da Cunha 
cumprimentou a todos que estavam presentes. Compartilhou a fala do vereador João Bosco 
Gomes, em relação ao projeto lei, de autoria do vereador Magno Rodrigo supracitado, disse que 
também foi procurado por vários proprietários de sedes de festas e bares, todos reclamando que 
devem ser tomada as providencias de extensão de horário de funcionamento de festas e bares do 
município, para que todos possam trabalhar legalizados, desde já o projeto de lei tem todo seu 
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apoio. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento cumprimentou cordial bom dia. Informou 
verbalmente sobre um requerimento de sua autoria, solicitando a construção de um canteiro e a 
construção de meio fio nas ruas recentemente pavimentada na Vila Repartimento, haja vista a 
solicitação das obras acima é para manter a conservação da pavimentação das ruas e também para 
dar mais uma beleza a Vila, pediu apoio aos demais parlamentares pela aprovação do seu 
requerimento, pediu ao presidente desta Casa que seja elaborado o referido requerimento e 
enviado para o gabinete do prefeito municipal. Pediu ao assessor jurídico deste Poder Legislativo 
que elabore um projeto de lei que institui feriado municipal no dia 15 de outubro em homenagem 
aos professores. Relatou que está sendo muito cobrado pela população Aurorense em relação à 
segurança pública do município, porém o município não possui guarda municipal, neste sentido 
faz-se necessário que retomasse as discussões referente a elaboração de um projeto de lei que 
institui guarda municipal de Aurora do Pará. Uma parte ao vereador e presidente Francisco 
Maurisberto, ressaltou que está na sua quinta legislatura e todo inicio de suas legislaturas sempre 
apresentou neste poder legislativo requerimentos e anteprojetos de leis aos ex- prefeitos 
municipais e ao atual prefeito municipal, solicitando a elaboração de um projeto de lei que institui 
guarda municipal  em Aurora do Pará, mas infelizmente até o presente momento não foi atendido 
sua solicitação acima, disse que irá encaminhar um ofício para o prefeito municipal solicitando 
informações qual a possibilidade de institui guarda municipal em Aurora do Pará. O vereador 
Valdinei das Graças Chaves dispensou a palavra. A vereadora Clara Regina Sales Dias 
Cumprimentou seu cordial bom dia a todos que estavam presentes. Compartilhou o 
pronunciamento do vereador Luis Carlos em relação institui dia 15 de outubro feriado em 
homenagem aos professores tanto da rede de ensino pública quanto privada, repudiou 
profundamente a gestão municipal pela falta de respeito e desvalorização com os professores do 
município. Ressaltou sobre o ofício nº 010/20-GAB/PRES/CECSMA, como vereadora e presidente 
da Comissão de educação, cultura, saúde e meio ambiente encaminhou este o ofício ao gabinete do 
prefeito municipal solicitando informações a cerca do andamento do anteprojeto de lei que trata 
da reformulação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Educação de Aurora do Pará, e o 
mesmo foi protocolado no gabinete do prefeito no dia 05 de agosto do corrente ano, onde até o 
momento não obtivemos a resposta. Relatou sobre o anteprojeto de lei do PCCR dos servidores da 
área pública em educação, o mesmo foi encaminhado ao gabinete do prefeito no mês de dezembro 
do ano anterior e até o presente momento o gestor municipal não encaminhou para esta casa a 
homologação do referido anteprojeto de lei em projeto de lei, neste sentindo, esta Casa não pode 
fazer nada referente a esse assunto. Desabafou sobre a desvalorização dos servidores da 
educação, dando como exemplo seu próprio testemunho, onde como servidora há mais de 18 
anos, neste município, teve somente uma falta quando trabalhava na Vila do Ipitinga, porém ainda 
estava com atestado médico; asseverou que nesse ano em plena pandemia com as aulas suspensas 
o diretor da Escola de Ensino Municipal Raimunda Mendes de Queiroz, a qual trabalha como 
professora lançou 10(dez) faltas em mim, onde foi descontado o valor de mais de R$ 
1.000,00(hum mil reais) no seu salário, enquanto vereadora e educadora não faz mais parte da 
base do governo municipal em quanto o diretor da referida escola é da base do governo, repudiou 
veemente a atitude do diretor da escola acima e o desrespeito do gestor municipal com os 
professores do município. A vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho bom dia a todos. 
Compartilhou e congratulou com as falas dos vereadores: vereadora Clara Regina pelo seu anseio 
de mudanças na educação através do PCRR e o vereador Luis Carlos pela sua proposta de um 
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projeto de lei que institui o dia 15 de outubro feriado em homenagem aos professores do 
município. Relatou sobre duas situações que acha errado neste município que em quanto não 
mudar, nunca irá desenvolver, citou o vereador do município não pode se preocupar com que o 
povo irá falar, e também não se preocupar com que o prefeito municipal vai pensar, afirmou que o 
papel do vereador é fiscalizar e legislar. Citou os três poderes: Poder Executivo Municipal, Poder 
Legislativo e Poder Judiciário, os mesmos não podem ser cumplice, podem trabalhar de forma 
igualitária, frisou que os três poderes podem trabalhar em parceria, e não submissos ao outro. 
Mencionou que a partir do momento que o vereador baixa a cabeça ao prefeito municipal, o 
mesmo está traindo o povo que o elegeram. Destacou que no momento a secretária municipal de 
educação se preocupa mais com a visão do prefeito municipal, do que com a educação do 
município, diante o exposto, a educação do município não desenvolverá. Disse que desde o início 
de seu mandato houve perseguição política, onde duas funcionárias da educação foram afastadas 
das suas funções pelo PAD, por causa de política e estão com processo na justiça para resolver 
essa situação, as professoras: Patrícia Karina Negrão Nascimento e Raimunda Roseli do Rosário, 
indagou dizendo que foram só três vereadores que interviram nesse caso e os demais se calaram, 
deixando acontecer sem protestarem nada, afirmou que são poucos que lutam e outros somente 
se omitem, enfatizou que o gestor municipal nem possui o 1º(primeiro) grau completo e comanda 
as pessoas, usando seu poder maleficamente juntamente com a secretária de educação somente 
para perseguir e prejudicar os servidores públicos. Disse que enquanto tiver vereadores e 
secretários municipais que não se comprometa com melhorias para município 
independentemente de posição do prefeito municipal ou oposição, o munícipio não desenvolverá, 
afirmou que para o município se desenvolver em todas as áreas públicas, em especial na área da 
educação precisamos de vereadores e secretário (a) municipal de educação comprometido e 
dedicado com melhorias de qualidade da educação do município. Enfatizou que todo ser humano 
tem sua posição, mas ninguém pode fechar os olhos para o que é certo ou errado, temos que ser 
realista. Disse que um ex-vereador a procurou e perguntou se a Comissão de Educação, Saúde, 
Cultura e Meio Ambiente desta Casa já havia aprovado o PCCR dos servidores públicos da 
educação, a legisladora respondeu que aprovação do PCCR não depende da referida comissão, 
porque o prefeito municipal não encaminhou para este poder legislativo o projeto de lei sobre o 
PCCR dos servidores já mencionado, então o poder legislativo não pode fazer a tramitação do 
referido projeto de lei, o ex-vereador indagou que esse projeto já era para ter sido aprovado, pois 
sua esposa que é professora já passou da época de aposentar-se e precisa da aprovação do projeto 
para não perder seus direitos enquanto educadora, a parlamentar falou para o ex- vereador que 
na época que foi vereador neste poder legislativo não se preocupou com os profissionais da área 
da educação, porque fazia tudo que o prefeito queria, e agora está pressionando os atuais 
vereadores, por uma situação que deveria ser resolvido no período em que foi vereador da época. 
Ressaltou não podemos esquecer que sempre iremos trilhar pelo caminho que foi construído, no 
futuro todos nós iremos colher frutos bons ou maus. O vereador Francisco Maurisberto Freires 
de Araújo cumprimentou bom dia a todos os presentes. Ressaltou que devido frequente queda de 
energia elétrica ficamos sem sinal de internet nesta manhã impossibilitando de ser fazer a 
transmissão ao vivo pela página da Câmara Municipal de Aurora do Pará no facebook. Falou sobre 
o decreto municipal nº 032/2020, sobre as medidas de enfrentamento a pandemia (COVID), que 
ainda continua sendo obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social entre outros, 
ressaltou que não vê a hora de passar essa pandemia e poder abrir as portas deste poder 
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legislativo para o público, mas temos que obedecer ao referido decreto. Disse que esteve no fim de 
semana anterior visitando a região ribeirinha e o mesmo reconheceu o trator que pertence à 
secretaria municipal de agricultura é o único trator agrícola do município e estar abandonado e se 
deteriorando pegando sol e chuva, esse trator o mesmo conseguiu através de uma emenda 
parlamentar do ex-deputado estadual Sidney Rosas no ano de 2015, é lamentável essa situação, 
sabemos que o município de Aurora do Pará é mais de 70% (setenta por cento) zona rural, 
portanto, deixando os pequenos agricultores do município sem os serviços gratuitos de aração de 
terras para o plantio, disse que irá encaminhar um ofício para o gabinete do prefeito municipal 
solicitando que traga o trator para a garagem municipal e seja feito a manutenção do referido 
trator, para beneficiar os agricultores com os serviços de aração de áreas de terras, sendo que os 
agricultores Aurorenses cultivam mandioca, milho, feijão dentre outros, deixou profundo repúdio 
ao gestor municipal e ao secretário municipal de agricultura à situação acima. Compartilhou o 
pronunciamento dos vereadores: João Bosco Gomes e o Evandro José da Cunha em relação ao 
projeto de lei que prever horários de funcionamento dos espetáculos realizados em bares, casas 
de shows e congêneres no município, disse o projeto de lei já está em tramitação nesta Casa com 
as comissões competentes para análise e que na próxima sessão será colocado em apreciação e 
votação o referido projeto de lei, se caso o vereador Magno Rodrigo esteja recuperado do COVID-
19, na qual está em isolamento social na sua residência. Compartilhou a fala do vereador Luís 
Carlos em relação à instituição da guarda municipal em Aurora do Pará, dizendo que está na sua 
quinta legislatura e em todo início de suas legislaturas apresentou nesta Casa requerimentos e 
anteprojetos de leis solicitando ao poder executivo municipal a instituição de guarda municipal 
para o nosso munícipio, mas infelizmente nunca foi atendido, sabendo-se que a guarda municipal 
é de fundamental importância, onde poderá inibir atos criminosos, vandalismo contra o 
patrimônio público e outros, porém nenhum gestor municipal sensibilizou-se em resolver à 
problemática, afirmou que irá enviar para o gabinete do prefeito municipal a solicitação da 
instituição da guarda municipal. Parabenizou o Governo do Estado, Helder Barbalho que 
disponibilizou 3 km de asfalto para o centro da cidade de Aurora do Pará e também disponibilizou 
asfalto para a Vila Repartimento, disse que infelizmente o serviço de terraplanagem foi feito de 
péssima qualidade em algumas partes da Rua Avenida Bernardo Sayão no centro da cidade para 
receber a pavimentação asfáltica, pediu ao prefeito municipal que providencie os canteiros e 
meios fios para conservar a pavimentação asfáltica no centro da cidade. Relatou que foi procurado 
por alguns servidores públicos contratados do município, reclamaram que assinaram o contrato 
como servidor, mas não receberam as cópias dos seus contratos assinados, nesse sentido ficam 
inibidos de se declararem o apoio ao partido A ou B, por conta de serem demitidos de suas 
funções, o legislador informou aos servidores que desde do dia 15 de agosto do corrente ano 
estamos no “período vedado”,  nenhum servidor público poderá ser contratado ou descontratado 
pela prefeitura municipal ou seja três meses antes das eleições, portanto, todo cidadão tem o 
direito de escolher seu candidato sem represarias neste ano; informou  que se caso algum 
servidor público contratado for demitido nesse período podem fazer a denúncia no Ministério 
Público da Comarca de Justiça de Aurora do Para, mediante ao seu protocolo no Ministério Público 
os servidores estão com respaldo para escolher o seu candidato a prefeito municipal e candidato a 
vereador para votarem, e pediu aos seus colegas parlamentares se souberem de alguma situação 
referente a demissão de servidores contratados, poderão fazer a denúncia no Ministério Público. 
Falou sobre as prestações de contas do ex-prefeito municipal José Antônio dos Santos Carvalho e 
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também a prestação de contas do prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, do exercício 
financeiro de 2013, sendo que as prestações de conta do ex-prefeito municipal José Antônio dos 
Santos Carvalho estão nesta Casa desde  da gestão de ex- presidentes anteriores, ressaltou que em 
sua gestão como presidente desta Casa encontra-se a prestação de contas do prefeito municipal 
Jorge Pereira de Oliveira,  frisou que as prestação de contas acima já vieram aprovadas com 
parecer prévio pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM);  Falou sobre as seguintes matérias 
que serão deliberadas e aprovadas por esta casa:  Lei orçamentária do próximo ano; Os Atos 
Fixadores de subsídios dos vereadores; prefeito municipal e vice-prefeitos e secretários 
municipais, e pediu aos colegas parlamentares que fazem parte das comissões competentes deste 
poder legislativo que não faltem nas próximas reuniões para a apreciação e deliberação das 
matérias acima mencionadas. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada, às onze horas e dezesseis minutos, a presente sessão ordinária, convidando 
os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 25 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:______________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:_____________________________________________________________________________________ 
  
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:________________________________________________________________________________ 


