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  Ata da Sessão Ordinária nº 028/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em quinze de outubro de dois mil e 
dezenove.   
Aos quinze dias do mês de outubro 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 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, Evandro José da 
Cunha, João Bosco Gomes, Luís Carlos Araújo do Nascimento, Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque. A falta justificada dos Vereadores; Euclênio Arruda de Souza, 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 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em 
Jeremias capítulo 10 versículo 3 a 16. Não houve leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior. 
Dando sequência a primeira secretária continuou com a leitura dos expedientes; Leu uma 
Solicitação para fazer uso da Tribuna Livre, Senhor Edimar Andrade da Silva, assessor do 
Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos dos Municípios de Mãe do Rio e Aurora do Pará-
SISPMAP, para tratar do Decreto de nomeação da Comissão para elaboração dos PCCRs dos 
servidores das secretarias municipais da Educação e saúde. Sem matérias para deliberação. O 
Senhor Presidente, solicitou aos Vereadores a dispensa da palavra, por motivo de participassem 
de uma reunião interna para tratar de assuntos administrativos desta Casa. Encerrada a primeira 
parte da Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. Ato contínuo, o Senhor 
presidente coloca em discussão e votação a solicitação a dispensa da palavra dos Senhores 
Vereadores supracitada. Em discussão, nenhuma. Em votação, sendo aprovado por unanimidade 
dos Vereadores presentes. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a 
palavra ao Assessor Jurídico do SISPMAP, Senhor Edimar Andrade da Silva, agradeceu pela 
oportunidade de se expressar nesta Casa e também agradeceu os Senhores Vereadores e demais 
presentes, na oportunidade, falou que desde fevereiro do corrente ano as categorias da educação e 
saúde vêm aguardando o decreto municipal que nomear as comissões mista integrada por 
servidores das Secretarias municipais de Educação e saúde para planejamento da reformulação do 
Plano de Cargo, Carreira e Remuneração- PCCRs dos Servidores Públicos das  secretarias 
Municipais mencionadas, sendo que o decreto de nomeação da comissão mista integrada por 
servidores públicos da secretaria de educação já está resolvido. Destacou o decreto da comissão 
que nomear os servidores públicos da área da saúde até o presente momento não foi resolvido, já 
foram baixados três decretos todos errados, frisou que o prefeito municipal favorece a 
administração pública, mas sempre desfavorece em outros aspectos, ou seja, prejudica os 
servidores públicos.  Disse que a gestão municipal brincou com os servidores da categoria da área 
da saúde, com o SISPMAP e com esta Casa de Leis, desrespeitando os critérios constitucionais 
legais do município. Citou que o último decreto expedido pela gestão municipal já veio titulando a 
presidente da Comissão mista, a secretária municipal de saúde, Maria Marta Núbia Teixeira dos 
Santos que deveria ser aprovado em reunião o nome do presidente que irá fazer parte da 
comissão de análise a reformulação do PCCR dos servidores públicos da saúde. Citou que o 
decreto da educação veio determinado o nome do presidente da Comissão e membros, não tem 
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representantes das categorias, mas tem representantes da gestão municipal.  Ressaltou que o 
prefeito municipal está brincando com todos, inclusive desrespeitando-os a Lei Orgânica do 
Município e Regimento Interno desta Casa. Frisou sobre o PCCR dos servidores públicos da saúde 
aprovado por esta Casa no ano de 2012, não tem validade perante as leis. Falou sobre o portal de 
transparência da prefeitura municipal em relação à folha de pagamento dos funcionários públicos 
é sintético; O SISPMAP solicitou varias vezes do prefeito municipal, a cópia da folha analítica de 
servidores públicos do município, para discutir os PCCRs tanto da educação quanto da saúde, 
precisamos saber realmente dos recursos recebidos e despesas do município, mas até o presente 
momento o prefeito não encaminhou a cópia da folha de pagamento nem para esta Casa nem para 
SISPMAP; disse não sabe o porquê essa Casa ainda não entrou com uma ação no ministério 
público solicitando este documento, já que os vereadores são responsáveis pela fiscalização do 
município? Estou nesta tribuna solicitando o apoio dos Vereadores para que o prefeito municipal, 
Jorge Pereira de Oliveira, respeite os nomes indicados para compor no decreto que nomear a 
comissão mista da saúde de analise, porque o último decreto não constam os nomes dos indicados 
do SISPMAP e dos trabalhadores da área da saúde, o prefeito municipal nomeou servidores de 
cargos comissionados. Destacou que quem tem que discutir a reformulação do PCCR da saúde é os 
servidores efetivos, concursados e SISPMAP da categoria, repudiou a gestão municipal. Em 
seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
sessão ordinária, às onze horas convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 
22 de outubro 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, 1ª secretária:__________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 2º secretário:___________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Luís Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
 


