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  Ata da Sessão Ordinária nº 003/2020 

 1ºPeríodo, 4ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em dezessete de março de dois mil e vinte.  
Aos dezessete dias do mês de março 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 a vereadora Clara 
Regina Sales Dias, para que assumisse a 2ª secretaria. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que 
a 2ª 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 de Souza, 
Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Nelita Carla 
dos Santos Albuquerque, Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada dos Vereadores; Joelson 
da Silva Oliveira e Magno Rodrigo Pereira Miranda. 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 Marcos capítulo 13 versículos 3 a 8. Dando prosseguimento à primeira secretária fez a leitura 
da Atas das Sessões Ordinárias, dos dias; 18/02/2020 e 10/03/2020, 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; 
solicitação do uso da tribuna livre, a Senhora Leida Maria Portela Câncio; assunto: ao pagamento do 
reajuste do piso do magistério do município de Aurora do Pará. Ofício nº 002/2020-
GAB/COMLEGEDC/CMAP, de autoria da Vereadora Clara Regina Sales Dias, para Ilustríssima 
Senhora Dulcicleide Oliveira de Sousa, Diretora Financeira da Secretaria Municipal de Educação de 
Aurora do Pará, vem reiterar os termos do Ofício nº 001/2020-GAB/COMLEGEDUC/CMAP, no 
sentido de Convocar Vossa Senhoria para que se faça presente perante Soberano Plenária deste 
Parlamento Municipal no próximo dia 17 de março de 2020, às 09:00 horas, com o objetivo de 
prestar esclarecimentos pertinentes ao não reajuste do piso nacional dos profissionais da educação 
municipal de Aurora do Pará. Ofício de nº 012/2020, Ao Excelentíssimo Francisco Maurisberto 
Freires de Araújo, presidente deste Poder Legislativo, a Paroquia de São Raimundo Nonato em 
Aurora do Pará, vinculada a Dioceses de Bragança, todos os anos realizam as festividade de seus 
Padroeiros(as) e Círios, tanto na cidade como no interior, pedimos a Vossa excelência e demais 
Vereadores, criarem uma Lei proibindo os organizadores de festas dançante da cidade e interior, 
no período das festividades e Círio. Ofício nº 015/2020-DVS/SEMASP, ao Ilustríssimo Senhor, 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo, presidente deste Poder Legislativo, solicitar de V. Sra. O 
espaço físico deste Poder Legislativo, no dia 20 de março de 2020, das 08:00 horas às 13:00 horas, 
para realizar um treinamento com os profissionais da APS, sobre calendário vacinal e sobre plano 
de contingência do corona vírus. Ofício nº 020/2020-SMS/GAB, convidar Vossa Excelência e 
colegiado para o Lançamento do Programa Melhor em Casa, realizada no dia 17 de março de 2020, 
às 18:00 horas, no auditório do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ofício nº 
58/2020-D.P–Corregedoria/TCM, encaminha a V. Exa., o parecer prévio, Órgão: Prefeitura 
Municipal de Aurora do Pará; Responsável: Jorge Pereira de Oliveira; Exercício financeiro de 2013; 
Resolução nº14.463; Acordão nº 33.853; Julgamento: Prestação de Contas de Governo, pelo Parecer 
Prévio a Aprovação das Contas com Ressalvas. Multas. Prestação de Contas de Gestão, aprovação 
com ressalvas. 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 fazendo uso das 
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suas atribuições legais concedeu a palavra à Coordenadora Geral do Sindicado dos Trabalhadores 
em Educação Pública do Pará-SINTEP, Leida Maria Portela Cancio, para falar em relação o reajuste 
salaria do piso dos professores do magistério, agradeceu pela oportunidade de se expressar neste 
plenário e também agradeceu os Senhores Vereadores e demais presentes. Enfatizando que nos 
anos anteriores o reajuste salaria dos professores do magistério sempre foi pago, porém deixando 
os meses de janeiro e fevereiro em débito, neste corrente ano a categoria pensava que seria 
diferente, que o reajuste ia ser pago no início do ano, mas infelizmente nem o pagamento e nem o 
posicionamento do gestor municipal até o presente momento; frisou que no dia 04 de março de 
2020, participou juntamente com o SISPEMAC e demais representantes da categoria dos 
educadores de uma reunião com a Secretária Municipal de Educação, Maria Roseane Soares de 
Oliveira, para tratar de assunto em relação o reajuste do piso salarial dos professores do magistério, 
ficou firmado pela secretaria de educação e registrado em Ata que a categoria de educadores teria 
o pagamento do reajuste salarial e também o retroativo dos meses anteriores janeiro e fevereiro do 
corrente ano, e a Secretária de Educação solicitou um prazo de 10 (dez) dias a partir da data da 
presente reunião, para providenciar o procedimento de analise na folha de pagamento de 
servidores da categoria para ser efetuado o pagamento do reajuste do piso salarial; porém, os 
assessores jurídico e contábil da secretaria de educação informou-lhes que a prefeitura municipal 
não tem recursos para efetuar o pagamento do reajuste salarial dos professores. Disse que tem em 
mãos a folha analítica de salário bruto de todos os servidores da área da educação tanto dos 
servidores concursados quanto dos contratados/temporários, constatamos que a folha de 
pagamento tem uma grande quantidade de servidores contratados/temporários; citou que tem 
servidores contratados recebendo salários com mesmos valores exercendo a mesma função de 
servidores contratados, ou seja, tem alguns servidores temporários recebendo salários com valores 
bem maior que os servidores efetivos, ressaltou dizendo que não é contra servidores contratados. 
Destacou que o SINTEPP está recebendo varias denuncias dos servidores da categoria, que as 
escolas (instituições) que trabalham estão aumentando o número de servidores temporários, mas 
que o necessário, sabemos que este ano é ano eleitoral, pediu aos Senhores Vereadores que tome as 
devidas providências em relação à contratação de servidores temporários, haja vista caracterização 
de abuso de autoridade por parte do gestor municipal. Disse que o reajuste é de 12,84% (doze e 
oitenta e quatro por cento) que não foi executado ainda. Detectamos que por causa da intensa folha 
de pagamento de servidores contratados o gestor municipal não tem recursos para efetuar o 
reajuste do piso salarial da categoria de professores. Ressaltou que é uma situação insustentável 
para a categoria e temos que paralisar a educação, disse que está acompanhando denuncias da 
categoria e organizando toda a documentação para montar uma ação, frisou que antes de formalizar 
o processo de ação contra a secretaria de educação, vamos ter que fazer a paralização da educação. 
Disse que é possível o gestor municipal efetuar o reajuste do piso salarial por que o FUNDEB é 
recurso próprio destinado para os professores efetivo da educação. Mencionou sobre a elaboração 
Anteprojeto de lei de reformulação do Plano de cargos, carreira e remuneração- PCCR dos 
servidores em educação da rede pública municipal, juntamente com assessor jurídico desta Casa e 
Comissão de Educação, assessor jurídico da secretaria municipal de educação,  assessores jurídicos 
e representantes do SINTEPP do Município e SISPMAP do Município de Mãe do Rio, portanto, o 
referido anteprojeto de lei, foi encaminhado para o Gabinete do Prefeito Municipal, no inicio do mês 
dezembro do ano passado, e até o presente momento nem está Casa nem o SINTEPP não obtivemos 
respostas do Anteprojeto de lei; Ressaltou que o gestor municipal não sancionou o Anteprojeto de 
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lei acima, assim deixando os profissionais da educação a mercê como, transferências indevidas 
(servidores com problemas de saúde ou sem ter pedido para tal procedimento) entre outros. Deixou 
claro, que não quer só o reajuste do piso salarial, mas sim condições dignas de trabalho, frisou que 
está fazendo visitação em todas as instituições de ensino do município. Falou sobre também que no 
edital de 2005 foi colocado uma remuneração a mais para os servidores de apoio: “digitadores e 
técnicos administrativos”, onde estão defasados tais proventos. Finalizou solicitando que esses 
pontos sejam resolvidos o mais rápido possível para que não haja uma possível e eminente 
paralisação dos trabalhos escolares nas instituições de Aurora do Pará. 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, usou a tribuna cumprimentou o público presente.  
Congratulou a coordenadora do SINTEPP, Leida Maria Portela Cancio, pelas suas palavras e disse 
que a mesma tem todo seu apoio. Frisou que todos os vereadores cobram do gestor municipal 
melhorias na área da educação, ressaltou que as vereadoras, Maria Odília dos Santos Carvalho, Clara 
Regina Sales Dias e Nelita Carla dos Santos Albuquerque, são as que em todas as sessões sempre 
cobram melhorias para a educação do município em relação o tema abordado pela representante 
do SINTEPP Senhora Leida. Relatou que participou da capacitação do curso de escolas de contas do 
TCM/PA, em Paragominas/PA, realizado nos dia 03 e 04 do corrente mês, na qual a palestrante 
deixou claro, o que o vereador deve fazer ou não, enfatizando duas funções primordiais do vereador 
fiscalizar e legislar, porque o nosso salário é pago com impostos do povo. Parabenizou o Senhor 
Tarcísio Meira, pela construção de um banheiro na escola municipal Raimundo Trajano, na Vila 
Ariramba. O Vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna cumprimentou bom dia 
a todos presentes.  Justificou sua ausência nas sessões anteriores; esteve na SEDUC em Belém no 
dia 18 de fevereiro, para tratar referente ao Ensino Médio Modular da Comunidade Jacamim e na 
sessão anterior esteve na ALEPA, para tratar de assunto referente ao Ensino Médio da Vila 
Repartimento. Falou sobre problemática que os alunos da Vila Jacamim estão enfrentando em 
relação o ensino Médio Modular que pertence a jurisdição 18º URE do município de Mãe do Rio e o 
município de capitão poço solicitou a SEDUC que o Ensino Médio pertencesse a jurisdição de Capitão 
Poço, por motivo a referida Vila Pertence ao município de Capitão Poço; Falou sobre os alunos das 
seguintes Vilas, Jacamim, Jacamizinho e outras comunidades da região, estão sendo prejudicadas 
com a falta de transporte escolar que transporta os alunos das vilas já mencionadas até Vila 
Repartimento. Compartilhou o pronunciamento da coordenadora do SINTEPP, Senhora Leida 
Maria, em relação às transferências indevidas de alguns servidores da área da educação para outras 
instituições entre outras situações, a mesma conversou com a secretária de educação, Maria 
Rosiane no intuito de evitar as transferências de alguns servidores, mas infelizmente a secretaria 
de educação ignorou a intervenção da coordenadora do SINTEPP. Ressaltou como professor do 
município entende os demais profissionais da educação, porque já passou por essa situação de ser 
transferido para outras instituições do interior do município, desde já os profissionais da educação 
tem seu apoio.  Relatou em relação o Anteprojeto de lei PCCR dos servidores da área da educação 
do município, que foi encaminhado para o gabinete do prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, 
no inicio do mês de dezembro do ano anterior, e infelizmente ainda não foi transformado em projeto 
de lei, diante do exposto continuará lutando pela garantia de direitos dos profissionais da educação 
e pelas melhorias nas escolas do município. Disse que esteve presente nesta Casa, em 12 de 
setembro do ano de 2013, quando fazia parte da coordenação do SINTEPP deste município, e no 
momento que fez uso da tribuna livre foi vaiado pelo público presente, porque falou que o prefeito 
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municipal deveria realizar um concurso público no nosso município, frisando que em quanto não 
for realizado o concurso público, infelizmente os profissionais da área da educação continuará 
enfrentando as mesmas problemáticas já mencionadas. Informou que no ano passado iniciou um 
projeto de escolinha de futebol e já esta funcionando com atendimento aos adolescentes de 12 a 17 
anos, com objetivo de tirar crianças e adolescentes das ruas e das drogas. Falou que encaminhou 
para a Casa Civil do Estado do Pará um requerimento nº 009/2019, de sua autoria em conjunto com 
os vereadores Magno Rodrigo Pereira Miranda e Maria Odília dos Santos Carvalho, Solicitando as 
reformas das seguintes escolas: Escola Estadual Dr. Laudelino Pinto Soares, da Vila Repartimento, 
Município de Aurora do Pará/PA e a reforma e manutenção da subestação da rede elétrica da Escola 
Estadual Hildeberto Reis, para funcionamento das centrais de ar da referida escola, bem como a 
reforma da quadra de esportes com cobertura. Destacou que esta sendo construído um banheiro na 
escola municipal na Comunidade São Domingos. O vereador José Evandro da Cunha usou a 
tribuna e cumprimentou parlamentares e público que estavam presentes. Parabenizou a 
coordenadora do SINTEPP, Leida Maria Portela Cancio pela sua excelente colocação em sua fala 
referente à garantia de direitos dos profissionais da área da Educação e frisou que esta de acordo 
com o pronunciamento da coordenadora e colocou-se á disposição. Reforçou o pronunciamento do 
vereador Luis Carlos em relação ao futuro concurso público a ser realizado neste município, 
ressaltou que a realização de curso público não irá resolver todos os problemas dos profissionais 
da educação e nem de outras áreas da rede pública do município, porém irá amenizar algumas 
problemáticas. A vereadora Nelita Carla Santos Albuquerque usou a tribuna agradeceu a Deus 
por mais uma oportunidade e cumprimentou a todos que estavam presentes. Solidarizou-se com a 
fala da coordenadora do SINTEPP supracitada e lamentou que ainda não tivesse saído o reajuste 
salarial. Ressaltou que segunda-feira (16) em reunião com contador do município, o mesmo 
informou-lhe que o reajuste do piso salarial nacional dos professores do magistério é de 12,84% 
(doze vírgula oitenta e quatro por cento), porém o município irá pagar aos professores o reajuste 
do piso salarial de 8% (oito por cento), disse lamentar que o gestor municipal ainda não tenha 
efetuado o pagamento do reajuste salarial, e que seja providenciado o referido reajuste salarial e 
também seja pago os meses de janeiro e fevereiro com o devido reajuste deste ano. Relatou que é 
gestora de uma escola polo do município com mais de 500(quinhentos) alunos, e que na instituição 
só tem os servidores necessários, haja vista que é de grande porte e têm dois funcionários de apoio 
concursados os demais são contratados temporários.   Ratificou o pronunciamento do vereador Luis 
Carlos do Nascimento, em relação há concurso público municipal, desse que concorda com vossa 
excelência que tem que haver concurso público, e que as necessidades de hoje tem que ser 
resolvidas hoje, citou que de acordo com lei a cada cinco anos é para haver concurso público e o 
último concurso que foi realizado no nosso município na gestão do ex-prefeito municipal conhecido 
por Zé Vidal no ano de 2005, entre a certos e erros que houve na administração do ex-prefeito 
municipal citado acima deu dignidade aos servidores públicos tanto os concursados quantos os 
contratados temporários; frisou que apoia que seja realizado um futuro concurso público no 
município, e o SINTEPP tem todo seu apoio;  afirmou que não concorda com pronunciamentos de 
alguns vereadores, citou pronunciamento no ano de 2013, que o PCCR dos servidores públicos da 
área da educação foi aprovado nesta Casa, no ano de 2012, por motivo que era ano eleitoral, sendo 
que o ex-prefeito municipal, Márcio Ricardo Borges da Silva  não sancionou o PCCR acima, portanto, 
a  Mesa Diretora desta Casa na época fez a promulgação do referido PCCR;  ressaltou que a 
promulgação do PCCR da área da educação do município do ano de 2012, até o presente momento 
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o gestor municipal atual não cumpre com os profissionais da educação alegando que não condiz 
com a realidade da receita do município, deixou seu repúdio a situação supracitada. Afirmou que é 
contra atitude de alguns vereadores que querem solucionar as problemáticas do município em 
período eleitoral, pediu aos vereadores que possamos legislar com sabedoria e cautela, em prol a 
população Aurorense. Falou sobre o Anteprojeto de lei do Plano de cargos, carreira e remuneração 
dos trabalhadores em educação da rede pública municipal de Aurora do Pará, o mesmo foi 
elaborado ano passado com estudo minucioso, juntamente com assessoria jurídica desta Casa e 
comissão de educação, representantes e assessoria jurídica do SINTEPP, secretária de educação e 
assessoria jurídica, questionou a demora do gestor municipal em homologar o referido Anteprojeto 
de Lei em projeto de lei, e enviar para esta Casa para que seja analisado pela assessoria jurídica e 
pelas comissões competentes e depois o parecer para ser apreciado por todos os vereadores, em 
seguida a votação favorável ou contrária. Finalizou deixando uma frase do Nelson Mandela, “A 
Educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo”. O Vereador Euclênio Arruda de Souza 
usou a tribuna cordial bom dia a todos os presentes. Parabenizou também a coordenadora do 
SINTEPP pelas suas colocações expostas em plenário e sensatez, pois a mesma está pedindo diálogo 
com o gestor municipal para solucionar as devidas problemáticas. Falou que é a favor do 
Anteprojeto de lei de plano, carreira e remuneração dos servidores em educação da rede pública do 
município e assim que o prefeito municipal encaminhar a homologação do referido anteprojeto em 
projeto de lei para esta Casa, será encaminhado às comissões competentes para análise, e desde já 
meu voto é favorável. Disse que recebeu de um morador da Vila Ariramba uma imagem por 
aplicativo WhatsApp de um carro atolado, ou seja, está quase intrafegável a estrada vicinal da Vila, 
em seguida informou ao secretário de transporte, Jorge da Silva Oliveira, conhecido por “Jorginho”, 
da situação já mencionada e pediu extrema urgência na recuperação da estrada da referida Vila, 
afirmou que o secretário de transporte agora pela manhã encaminhou as maquinas para fazer o 
serviço de recuperação da estrada acima. Compartilhou o pronunciamento do vereador Luis Carlos 
em relação à realização de um concurso público no município, afirmou que o prefeito municipal, 
Jorge Pereira de Oliveira ainda não realizou o concurso, por motivo dos ex-prefeitos municipais 
anteriores cometerem nomeações irregulares no concurso de 2005, e até o presente momento a 
prefeitura municipal responde na justiça por processo administrativo por nomeações que 
desrespeitaram a ordem classificatória como: candidatos aprovados fora dos números de vagas e 
desrespeito dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas e outras 
irregularidades. Ressaltou que o município necessita de um concurso público, e sugeriu ao prefeito 
municipal que antes de realizar um concurso público seja feito um estudo minucioso em relação ao 
número de vagas que realmente venha atender a demanda dos órgãos públicos e instituições, em 
especial na área da educação. A vereadora Clara Regina Sales usou a tribuna, agradeceu a Deus 
por mais uma oportunidade e cumprimentou a todos que estavam presentes. Compartilhou o 
pronunciamento da coordenadora do SINTEPP, Leida Maria, sobre a falta de pagamento do reajuste 
do piso salarial dos educadores do município. Relatou como presidente da Comissão da Educação, 
Cultura, Saúde e Meio Ambiente desta Casa, que foi encaminhado dois ofícios para o setor financeiro 
da secretaria de educação, para que comparecesse a esta Casa para prestar esclarecimento 
referente à falta de pagamento do reajuste do piso salarial dos professores do magistério, e até o 
presente momento não compareceu o responsável pelo setor financeiro da secretaria, 
desrespeitando o direito dos professores; ressaltou que o governo federal estabeleceu o reajuste do 
piso salarial da educação básica em 12,84% (doze vírgula oitenta e quatro por cento), para os 
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estados e municípios. Deixou sua indignação ao gestor municipal pela falta de pagamento do 
reajuste e falta de diálogo do gestor municipal com SINTEPP e professores; citou que vários 
prefeitos municipais reuniram-se com representantes de sindicatos de professores e chegaram a 
uma negociação entre prefeitos e sindicatos; disse que os direitos dos professores tem que ser 
cumpridos, caso não seja providenciado o pagamento do reajuste salarial dos professores através 
de diálogo com o prefeito municipal, sugeriu a coordenadora do SINTEPP fazer manifestações para 
reivindicar os direitos dos professores, desde já colocou-se à disposição do SINTEPP e professores. 
Disse que participou do evento de capacitação do TCM/PA, nos dias 03 e 04 de março do corrente 
ano, em Paragominas/PA, juntamente com os demais parlamentares, prefeito municipal, porém por 
motivo de força maior não foi possível o vereador Joelson da Silva Oliveira comparecer no evento 
de capacitação, a qual houve varias palestras, citou os principais temas abordados foram: sobre o 
último ano de legislatura tanto para prefeitos municipais quanto para vereadores; o limite máximo 
de gastos pessoal dos municípios é de 50% (cinquenta por cento), da receita corrente líquida,  caso 
ultrapassar esse limite com pessoal é crime de improbidade administrativa. Falou sobre o 
Anteprojeto de lei do PCCR dos servidores da educação da rede público do município que a 
elaboração do mesmo demorou mais de um ano para ficar pronto, e foi encaminhado para o 
gabinete do prefeito municipal no início do mês de dezembro do ano passado, e até o presente 
momento o prefeito não encaminhou a homologação do Anteprojeto de lei em projeto de lei para 
esta Casa, segundos informações do chefe de gabinete, José Lucilvio, o Anteprojeto de lei foi 
encaminhado para a secretaria municipal de educação, repudiou veemente a administração do 
prefeito municipal pela situação acima. Relatou que terça-feira anterior visitou os seguintes órgãos 
públicos; o ginásio de esportes municipal, o setor municipal da merenda escolar e o Hospital 
Municipal Nossa Senhora Aparecida, enfatizou que infelizmente a falta de planejamento da 
administração do gestor municipal dificulta as demandas dos órgãos públicos, em especial na área 
da educação: por exemplos início da lotação do ano letivo, calendário de licitações para merenda 
escolar e outras. Reiterou o requerimento nº 027/2019, aprovado nesta Casa no dia 27 de agosto 
de 2019, solicitou em caráter de urgência a manutenção das pontes nas seguintes ruas: São 
Francisco, Pindaré e Manuel Nilo, todas localizadas no bairro Vila Nova, e até o presente momento 
não foi atendida, as pontes estão em péssimas condições colocando em risco de vidas as pessoas 
que por lá trafegam. Destacou que através do Deputado Federal Paulo Bengtson conseguiu um 
custeio parlamentar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para área da saúde e o recuso 
está disponível na conta da secretaria, e solicitou a Secretária Municipal de Saúde, Maria Marta 
Núbia dos Santos Teixeira, que uma parte desse recurso seja aplicado na reforma do posto de saúde 
da Comunidade Barreirinha, haja vista que solicitou tanto para prefeito municipal quanto para 
deputado federal através de um requerimento nº 22/2019, solicitando a reforma e ampliação e 
também implantação de equipamentos do Posto de Saúde da referida Comunidade. A vereadora 
Maria Odília dos Santos Carvalho usou a tribuna, cumprimentou bom dia a todos os presentes. 
Falou sobre a reformulação do Anteprojeto de lei do PCCR dos servidores em educação da rede 
pública municipal, juntamente com a comissão de educação desta Casa, representantes e assessor 
jurídico do SINTEPP, assessor jurídico da secretaria municipal de educação, enfatizou que não foi 
fácil, mas foi concluído em tempo hábil, e o referido anteprojeto de lei foi encaminhado para o 
gabinete do prefeito municipal, no início do mês de dezembro do ano passado, até o presente 
momento o prefeito não encaminhou a homologação do anteprojeto de lei em projeto de lei a esta 
Casa para que seja devidamente analisado pelas comissões competentes desta Casa; disse que 
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segundo informações o Anteprojeto de lei encontra se na secretaria municipal de educação, 
repudiou veemente o prefeito municipal em relação à situação do Anteprojeto de lei. Reforçou sobre 
a falta de pagamento do reajuste do piso salarial dos professores da educação básica, por motivo o 
gestor municipal está enchendo a folha de pagamento com funcionários contratados/temporários, 
ou seja, a prefeitura é cabide de emprego, essa situação configura-se como uso do poder público 
para ter vantagens com a população, porque este ano é ano eleitoral; ressaltou que não tem nada 
contra os funcionários públicos contratados, porém, desde que o prefeito municipal efetue 
primeiramente o pagamento do reajuste salarial dos professores, em especial os servidores 
públicos concursados, afirmou o prefeito municipal deve contratar funcionários temporários desde 
que seja realmente para suprir as necessidades do município, deixou profundo repúdio ao prefeito 
municipal referente à contratação de funcionários temporários públicos essa situação é abusiva 
neste ano eleitoral. Relatou sobre a transferência de duas professoras que trabalhavam na escola 
Raimunda Mendes Queiroz, onde foram transferidas para a Comunidade Boa Vista, segundo 
informações a secretaria municipal de educação, Maria Rosiane, o justificou o motivo de 
transferências das professoras porque não tinha turma de alunos para formar a carga horária de 
180 horas, e em seguida a carga horaria foi lotada por dois funcionários contratados/temporários, 
neste sentido fica o questionamento, já que não tinha carga horaria, por que contrataram? Pediu a 
todos os servidores públicos da área da educação do município que não se acovardam, vamos lutar 
juntos pelos direitos dos professores, caso for necessário iremos às ruas fazer manifestação em 
busca de garantir direitos, colocou-se a disposição dos professores e fará o seu papel como 
vereadora denunciando irregularidades e fiscalizando. O Vereador Francisco Maurisberto 
cumprimentou todos os presentes. Falou sobre ofício nº 002/2020, de autoria da Vereadora Clara 
Regina e também presidente da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, 
direcionado a Senhora Dulcicleide Oliveira de Sousa, diretora do setor financeiro da secretaria de 
educação, convocando a mesma para comparecer nesta Casa nesta terça-feira (17), pela manhã para 
prestar esclarecimentos pertinentes ao não reajuste do piso nacional dos profissionais da educação 
municipal de Aurora do Pará, porém a mesma não compareceu nesta Casa, ressaltou natureza 
cogente e a sua negativa é tipificada no Art. 161, §1º do Regimento Interno deste Poder Legislativo 
constituindo Crime de Responsabilidade sujeito a julgamento nos termos do Decreto-Lei nº 
201/1967, disse as Vossas Excelências que o assessor jurídico desta Casa está à disposição dos 
membros das comissões competentes desta Casa para que seja tomada as devidas providências em 
relação ao não comparecimento da convocada acima mencionada. Falou sobre o Anteprojeto de lei 
PCCR dos servidores em educação da rede municipal, que foi encaminhado para o gabinete do 
prefeito municipal, e até o presente momento o mesmo não enviou para esta Casa a homologação 
do Anteprojeto de lei em Projeto de lei, lamentou infelizmente não podemos fazer nada. Ressaltou 
sobre a falta de pagamento do reajuste salarial dos professores do magistério, acredito que dar para 
o prefeito municipal pagar o reajuste salarial dos professores e se não dar para pagar o reajuste de 
acordo com o piso nacional que é 12,84% (doze vírgula oitenta e quatro por cento), sugeriu ao 
prefeito municipal que seja concedido os reajustes de 3% (três por cento), ou de 5% (cinco por 
cento) ou outro valor de porcentagem, deve ser efetuado o pagamento do reajuste salarial dos 
professores; citou o Município de Ipixuna do Pará concedeu o reajuste salarial de 10% (dez por 
cento), para os professores do magistério. Disse que as estradas vicinais do município estão 
deterioradas devido o período chuvoso, citou a estrada vicinal da Vila Ariramba que está quase 
intrafegável, na qual a empresa ADM doou 5.000(cinco mil) litros de combustível, no mês de 
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novembro do ano passado destinado para a recuperação da estrada e ficou acordado com a empresa 
que o combustível será disponibilizado para a prefeitura municipal no momento  em que as 
maquinas iniciarem o serviço de recuperação da referida estrada na Vila acima, mas infelizmente 
até a data presente a recuperação não foi realizada. Falou sobre o abastecimento de água da Vila 
Repartimento que a construção do elevado da caixa da água está concluido e também já está 
instalada a caixa da água, e infelizmente não foi feito o serviço de regularização da rede de 
abastecimento, por conta dessa situação não é possível chegar água a todas as famílias da Vila, 
porque a bomba da água está ligada diretamente na rede de abastecimento, deixando as famílias 
que residem nas ruas com ladeiras, sem água, solicitou do prefeito municipal, Jorge Pereira Oliveira, 
com extrema urgência a regularização de abastecimento de água para atender a demanda da 
referida Vila. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, 
às onze horas e trinta e sete minutos, a presente sessão ordinária, convidando os Senhores 
Vereadores para a próxima reunião, dia 24 de março 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:__________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias: 2ª secretária em exercício:______________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuqueruque:____________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 


