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  Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 015/2020 

2ºPeríodo, 18ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em seis de outubro de dois mil e vinte.   
Aos seis dias do mês de outubro 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 Nelita 
Carla dos Santos Albuquerque 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-1ªsecretária; Nelita Carla dos Santos Albuquerque-
2ªsecretária em exercício; Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco 
Gomes, Luis Carlos Araújo do Nascimento. A falta justificada dos Vereadores: Clara Regina 
Sales Dias, Joelson da Silva Oliveira, Magno Rodrigo Pereira Miranda, 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 Salmo capítulo 128 versículos 1 a 6. 
Dando prosseguimento à primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária, do dia 
29/09/2020, 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: Ofício nº 010/2020-GAB/PRES/CECSM, ao Ilmo. Sr. Dr., Procurador 
Geral do Município; A Câmara Municipal de Aurora do Pará, na pessoa da sua Exma. Sra. 
Vereadora Clara Regina Sales Dias presidente da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio 
Ambiente que este subscreve, vem perante Vossa Senhoria solicitar informações acerca do 
andamento do anteprojeto de lei que trata da reformação do Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores da Educação de Aurora do Pará. Ofício nº 71/2020-PG, a Ilma. Sra., presidente da 
Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Aurora do Pará; 
diante a pandemia do Coronavírus-COVID-19, acreditamos que a referida Comissão mista 
integrada por servidores municipal de educação e da Câmara Municipal de Aurora do Pará, para 
planejamento da reformulação do Plano de Cargo e Remuneração da  rede pública Municipal de 
Ensino de Aurora do Pará, não tenham concluído nenhum estudo técnico referente ao Plano, pois 
até o momento esta procuradoria não recebeu nenhum documento com informações que pudesse 
subsidiar o anteprojeto para a reformulação do PCCR. Requerimento nº 027/2020, de autoria do 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, assunto: solicitando a construção de um cais de 
arrimo as margens do rio Repartimento, na Vila Repartimento, neste município. 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 027/2020, 
autoria do vereador Luis Calos Araújo do Nascimento.  Em discussão, sem discussão. Em votação, 
aprovado por unanimidade dos Vereadores. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos 
Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem em tema livre. O 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento dispensou a palavra. O vereador José Evandro da 
Cunha dispensou a palavra. O vereador João Bosco Gomes usou a tribuna, cumprimentou bom 
dia a todos. Falou que semana anterior esteve na Vila Nossa Senhora de Fátima km 75, e a 
população reclamaram que estão sem abastecimento de água há mais de dois meses, porém foi 
construído o elevado de concreto da caixa da água, mas falta a caixa da água para instalar no 
elevado, haja vista que a população da referida Vila esteve neste poder legislativo no dia 22 de 
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setembro do corrente ano reivindicando que fosse resolvido a problemática da falta de 
abastecimento de água, e ficou acertado com o presidente deste poder legislativo que o mesmo irá 
encaminhar um ofício para o gabinete do prefeito solicitando que atenda uma Comissão da Vila 
Nossa Senhora de Fátima do km 75, no próximo dia 24 (vinte e quatro) de setembro de 2020, às 
09:00 horas, para tratar de assunto referente a falta de abastecimento de água da referida Vila, 
questionou que até a data presente não foi resolvido a problemática da falta de água e a população 
estão querendo fazer uma manifestação reivindicando que seja resolvida a falta de água da Vila; 
enfatizou que em mandatos de ex-gestores municipais, a população fazia manifestações para 
tentar resolver a problemática acima, colocou-se a disposição da população, deixou sua 
indignação ao prefeito municipal em relação a problemática da falta de água já mencionada. 
Segundos comentários o prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, falou que os vereadores que 
não são da base do governo não sabem ser oposição, ressaltou que o prefeito municipal manda e 
desmanda no município e ninguém faz nada contra, no entanto essa realidade irá mudar. Relatou 
que domingo passado houve dois comícios dos partidos: Republicanos e MDB, o legislador disse 
que quando terminou o comício do seu partido que apoia MDB, foi assistir o comício da oposição, 
onde ouviu os candidatos a vereadores falar que se eleito for será fiscal do povo, infelizmente essa 
realidade não existe no município, portanto, quando o candidato a vereador se elege a realidade é 
totalmente contrário  ao invés de fiscalizar o município a grande maioria defende os interesse do 
prefeito municipal, deixando a população Aurorense sem atendimento das necessidades básicas. 
Compartilhou e parabenizou requerimento nº 027/2020 acima mencionado, disse que o vereador 
Luis Carlos estar de parabéns porque os seus requerimentos de solicitação de melhorias a 
população são atendidos pelo prefeito municipal, solicitou a Vossa Excelência que encaminhe um 
requerimento ou um ofício ao prefeito municipal, solicitando a reforma da Orla do Balneário 
Riacho Doce, na Vila Nossa Senhora de Fátima Km 75, haja vista que o rio é um balneário mais 
visitado do município, e a orla estar para desabar colocando em risco vidas das pessoas que 
frequenta, podendo ocasionar acidentes. Falou sobre o cimento que o município recebe da 
empresa CIBRASA, mas o prefeito municipal não aplica de forma justa no município. O vereado 
Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna cordial bom dia a todos. Relatou que também é 
cobrado pela população da Vila do km 75 em relação, a falta de abastecimento de água e também 
cobraram a construção de um poço na referida Vila, porém a população da Vila esteve nesta Casa 
há duas semanas reivindicando melhorias no fornecimento de abastecimento de água, 
infelizmente até a presente data não foi resolvido o fornecimento de água,   frisou “que o vereador 
não executa obras, o papel do vereador é legislar, cobrar e fiscalizar”, sugeriu a população da Vila 
que formasse uma comissão de cinco a sete pessoas e vinhessem com o presidente desta Casa  
para que juntos fossem até o gabinete do prefeito municipal, para tentar resolver a problemática 
da falta de água. Disse que o prefeito municipal informou-lhe que ainda não foi resolvido a falta de 
água da Vila km 75, porque não conseguiu comprar a caixa da água de 10.000ml (dez mil) litros, 
por causa de estar em falta no mercado, citou que o município está precisando comprar três caixas 
da água, de 10.000 ml (dez mil) litros, porém não encontra no mercado. Informou a todos que a 
Secretaria Municipal de Saúde de Aurora do Pará comprou R$: 321.000.00 (trezentos e vinte e um 
mil reais) de medicamentos da farmácia básica, afirmou que até dezembro do corrente ano, terá 
remédios suficientes para atender a demanda da população Aurorense. Falou que o vereador não 
pode intervir nas funções do Delegado, do Ministério Público da Comarca do nosso município em 
relação aglomerações de pessoas, no qual, domingo passado houve dois comícios na cidade, dos 
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partidos Republicanos e MDB; Disse que foi cobrado pelas pessoas da organização da cavalgada do 
nosso município, que será realizada no próximo mês, diante o exposto me fizeram 
questionamentos o porquê liberaram para realizar comícios e porque estão proibindo a realização 
da cavalgada? Ressaltou em relação à pandemia do coronavírus que esta Casa de Leis também está 
cumprindo as regras dos decretos: Estadual e municipal, que dispõe sobre as medidas de 
prevenção de enfrentamento do coronavírus. Disse que estar concorrendo à reeleição para o cargo 
de vereador, e se for eleito será com permissão de Deus.  A vereadora Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque dispensou a palavra. A vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho usou a 
tribuna cumprimentou a todos. Falou que ficou perplexa com algumas coisas que estão 
acontecendo em Aurora do Pará, dizendo que durante quatro anos o gestor municipal não se 
colocava nenhuma carrada de aterro em frente à casa de ninguém, hoje, as caçambas não param 
de fazer esse serviço. Relatou sobre ofício nº 71/2020, do gabinete do Procurador Geral deste 
município, Senhor Edinaldo Assunção acima mencionado, estar indignada com a resposta do 
Procurador Geral que não recebeu nenhum anteprojeto de lei deste poder legislativo referente ao 
PCCR dos servidores da área da educação municipal, sendo que o referido anteprojeto de lei foi 
encaminhado para o gabinete do prefeito municipal no mês de dezembro do ano passado, frisou 
que quando foi encaminhado o anteprojeto para o gabinete do prefeito municipal ainda não existia 
o novo coronavírus nem no Brasil; enfatizou o Procurador Geral quer subestimar a inteligência 
das pessoas que elaboraram a reformulação do PCCR da educação municipal como: a comissão e 
assessoria jurídica deste poder legislativo, a própria equipe da secretaria municipal de da 
Secretaria Municipal de Educação, SISPMAP dos municípios de Mãe do Rio e Aurora do Pará, 
SINTEPP de Aurora; afirmou o prefeito municipal tem que fazer a homologação do anteprojeto em 
projeto de lei, em seguida encaminhar o projeto de lei para que este poder legislativo para que 
seja feito a tramitação legal, após levar ao plenário para apreciação e deliberação com parecer 
favorável e pela aprovação dos vereadores, e em seguida encaminhado para o gabinete do prefeito 
municipal para ser sancionado. Ressaltou que até a data presente não se encontra neste poder o 
referido projeto de lei do PCCR para análise, enquanto isso quem fica prejudicado são os 
servidores da educação sem garantia de direitos como: sem aposentadoria por tempo de serviço 
com salários dignos, sem gratificações, sem realização de concurso público no município entre 
outros; segundos comentários na secretaria de educação tem uma equipe de educadores 
dificultando o andamento anteprojeto do PCCR da educação para que não seja aprovado nesta 
gestão municipal. Uma parte o vereador João Bosco, relatou que a gestão municipal está agindo de 
má fé referente o anteprojeto, sugeriu aos vereadores que fizéssemos uma reunião com os 
servidores da educação para discutir a possibilidade de fazer uma manifestação em frente à casa 
do prefeito municipal, Senhor Jorge Pereira de Oliveira, para reivindicar a problemática do 
anteprojeto de lei do PCCR dos servidores da educação pública. Retomando a palavra a vereadora 
Maria Odília, disse o prefeito municipal não sabe o grau de um valor que tem a legalização do 
PCRR para os servidores da educação, frisou que infelizmente o mesmo é muito mal assessorado 
pelos seus assessores jurídicos; repudiou profundamente o prefeito municipal, Jorge Pereira de 
Oliveira e a Secretária Municipal de Educação, Maria Rosiane Soares de Oliveira pela falta de 
respeito com os servidores da educação dificultando o andamento do anteprojeto de lei do PCCR 
dos servidores da educação. Infelizmente em quanto houve gestor municipal com essas ideologias 
de dificultar a garantia de direitos dos servidores da área da educação e demais áreas, assim uma 
grande maioria de servidores públicos contratados ficará como “ratos de laboratórios”, sendo 
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submisso a fazerem o que a gestão municipal manda. Questionou que vários servidores públicos 
perderam seus concursos porque foram transferidos para trabalhar na zona rural e por motivos 
de saúde de tratamento médico, de parentes dependentes, não obedeceram à transferência; citou 
enquanto outros servidores concursados que há mais de dez anos havia perdido seu concurso na 
justiça voltaram a trabalhar como servidores públicos no município? Que justiça é essa injusta? O 
que está acontecendo no município de Aurora do Pará? Pediu ao presidente deste poder 
legislativo que encaminhe um ofício para o Ministério Público da Comarca de Aurora do Pará, 
informando sobre ofício 71/2020, do Gabinete do Procurador Geral da prefeitura municipal, para 
que seja tomada as devidas providências;  disse que é vergonhoso e não tem muito o que se fazer 
porque quando chega uma denúncia contra o prefeito municipal na Comarca de Aurora do Pará 
em poucos minutos o prefeito é informado sobre a denúncia, porque têm servidores dentro da 
Comarca que passam todos as informações; enfatizou que a população está sendo bombardeada 
por todos os lados neste município. Relatou que está concorrendo à reeleição ao cargo de 
vereadora, e frisou que se não se reeleger a vereadora, é por que o povo não gosta de ser 
defendido, citou que algumas pessoas estão negociando seu voto por uma carrada de aterro ou 
por canos de água e outras necessidades básicas, após oito anos de sofrimento, disse essa situação 
deixa muito triste. Disse que segunda-feira anterior foi deixar uma Senhora na Comunidade do 
Siriri, e a mesma relatou que estava há três dias no hospital municipal sem tomar banho depois do 
seu parto normal fez apenas um asseio com pouquinho de água, ressaltou essa situação é uma 
falta de respeito e de humanidade, diante da atual conjuntura que estamos enfrentando uma 
pandemia (COVID-19) que ainda não tem vacina e também não tem medicamentos eficaz para o 
tratamento da doença. Uma parte ao vereador Francisco Maurisberto, compartilhou o 
pronunciamento de Vossa excelência referente alguns munícipes negociar seu voto por uma 
carrada de aterro, disse essa situação é uma realidade no município, porque infelizmente existem 
muitos munícipes carentes, que acabam vendendo sua dignidade por tão pouco, citou que segundo 
comentários um morador na Avenida Bernardo Sayão, onde recentemente foi colocado a 
pavimentação asfáltica, o mesmo pegou duas peças de madeira que era da ponte próxima a rua 
Escura, logo em seguida o prefeito municipal mandou a polícia ir até a casa do munícipe pegar as 
madeiras por que pertence a prefeitura municipal, ou seja, é patrimônio público, porém não houve 
prisão do munícipe, portanto, a polícia levou as madeiras. Retomando a fala a vereadora Maria 
Odília compartilhou o pronunciamento do vereador Francisco Maurisberto em relação às 
madeiras da ponte, disse que pode provar que a madeira que a polícia levou do munícipe, dizendo 
que possui áudio que comprovam a veracidade dos fatos ocorridos que a madeira foi levada para a 
fazenda do prefeito municipal, essa situação é vergonhosa, relatou que já filmou o prefeito 
municipal pegando as sobras de madeiras de construção das pontes e depois levando para sua 
fazenda, relatou que fica muito triste com essa realidade no município, e não vai calar sua boca 
porque é realista, o ser humano precisa ser tratado com respeito e com humanização, disse que é 
hora da mudança nessas eleições. O vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo 
agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e cumprimentou todos os presentes e a todos que 
assistem à sessão através do facebook pela página deste Poder Legislativo. Compartilhou a fala do 
vereador Euclênio Arruda referente os decretos: estadual e municipal que dispõe sobre as 
medidas de prevenção do coronavírus, ressaltou que infelizmente este poder legislativo ainda 
continua com as sessões vedadas ao público, por conta da pandemia e também ainda estamos 
cumprindo os decretos acima que estar em vigor; falou sobre os comícios que houve no domingo 
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anterior dos partidos MDB e Republicanos, ambos houve aglomeração de pessoas, diante o 
exposto, afirmou que concorda que realize a cavalgada no próximo mês, haja vista é uma festa 
cultural, que gera emprego e renda a população Aurorense, colocou se a disposição da organização 
do evento da cavalgada  até porque essa cavalgada foi fundada por amigos, Chico Preto, Nilson e 
seus filhos Adson e Hudson, disse sempre apoiou e continuará apoiando para que realize o evento 
da cavalgada. Falou sobre a falta de abastecimento de água que é constante tanto na cidade quanto 
na Zona rural, citou exemplo da falta de abastecimento de água da Vila do km 75, relatou que o 
elevado de concreto da caixa da água está concluído, mas a população da referida vila continua 
sem água, motivo pelo qual não tem a caixa da água e infelizmente mesmo colocando a caixa da 
água não será possível atender toda a demanda da população da Vila, porque o elevado foi 
construído sem planejamento, mesmo voltando à regularização do fornecimento da água as 
famílias que residem nas ruas de ladeiras ficarão sem água, porque o elevado foi construído no 
local muito plano, ou seja, local muito baixo. Relatou sobre sua andança no município pedindo 
voto com a candidata a prefeita municipal, Senhora Vanessa Gusmão e também como candidato a 
vice-prefeito que em visitas somos cobrados pela população pelas seguintes necessidades básicas: 
pela falta de fornecimento de água potável tanto nas comunidades quanto nos bairros da cidade; 
destacou segundo os estudiosos, nós vivemos na região Amazônia, onde estar localizada a maior 
bacia de água doce do planeta, disse que todos os anos no período do verão a população do nosso 
município fica constantemente sem fornecimento de falta d’água; sugeriu ao prefeito municipal  
que resolva a problemática da falta de água ou terceirize um empresa especializada em 
fornecimento de água para atender a demanda do município. Ressaltou que foi cobrado pela 
população na questão da falta de iluminação pública, no centro da cidade, nos bairros, nas 
comunidades, infelizmente a problemática da iluminação pública persiste, deixando uma grande 
parte da população na escuridão. Falou sobre o áudio que ouviu pela rede social aplicativo 
WhatsApp do ex-prefeito municipal José Antônio dos Santos Carvalho, onde fala que é uma 
vergonha o comício do partido Republicanos no domingo anterior ter sido realizado na escuridão, 
por conta da falta de iluminação pública. Ressaltou que é lamentável essa situação da falta de 
iluminação ser recorrente, sabemos que todo cidadão paga uma taxa de iluminação pública na sua 
fatura de energia elétrica, portanto, a população não usufrui da iluminação pública, frisou que 
recebeu muitas críticas em relação à problemática, reforçou que os parlamentares não executam 
obras, fazem o seu papel de legislar, de fiscalizar, de solicitar melhorias à população através de 
requerimentos, mas infelizmente não são atendidos.  Pediu aos vereadores e aos membros da 
Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa que não faltem na próxima sessão do dia 13 do 
corrente mês, pois será colocada em pauta a matéria às prestações de contas do prefeito 
municipal, Jorge Pereira de Oliveira, do exercício financeiro do ano de 2013; destacou que temos 
as matérias para ser apreciadas e deliberadas antes das eleições que são: os atos fixadores de 
subsídios: de vereadores, de prefeito municipal e vice- prefeito e dos secretários municipais. Em 
seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, às dez horas e 
30 minutos, a presente sessão ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a próxima 
reunião, dia 13 de outubro 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.  
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Francisco Maurisberto Freires de Araújo, presidente:____________________________________________________ 
 
Maria Odília dos Santos Carvalho, 1ª secretária:__________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque, 2ª secretária em exercício:_______________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 


