
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Rua São Francisco, s/n – Bairro Novo – CNPJ: 34.689.489/0001-72 – CEP: 68.658-000 – 

Aurora do Pará- Pa 
 

 

  Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 001/2020 

 1ºPeríodo, 4ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e seis de maio de dois mil e 
vinte.  
Aos vinte e seis dias do mês de maio 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; Evandro José da Cunha, Joelson da Silva 
Oliveira, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, Valdinei 
das Graças Chaves. A falta justificada dos Vereadores; Clara Regina Sales Dias, Euclênio 
Arruda de Souza, João Bosco Gomes. 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 II 
Coríntias capítulo 27 versículo 14. Dando prosseguimento à primeira secretária fez a leitura da 
Ata da Sessão Ordinária do dia 17/03/2020, após lida, foi colocada em discussão, não havendo 
discussão. Em votação: aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dando sequência 
a primeira secretária fez a leitura dos expedientes; Ofício nº 014/2020-GAB/PRES/CMAP, na 
pessoa do seu Exmo. Sr. Vereador presidente que este subscreve vem perante Vossa Excelência 
encaminhar em anexo o Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica deste parlamento 
Municipal cujo objetivo versa sobre a ilegalidade nas devoluções ao Poder Executivo dos 
superávits no duodécimo da Câmara Municipal de Aurora do Pará. Ofício nº 019/2020-PMAP-CT, 
cumprimentando-o, encaminho a vossa Excelência o Projeto de Lei nº 001/2020, Dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração de Lei de Diretrizes Orçamentarias-LDO, para o exercício financeiro de 
2021 e dá outras providências. Requerimento nº 001/2020, de autoria do vereador Magno 
Rodrigo Pereira de Miranda, assunto: Que os Profissionais de Saúde que estão trabalhando 
diretamente em contato contra o COVID-19, recebam um pagamento adicional de insalubridade 
no percentual de 40%, enquanto perdurar a pandemia. Projeto de Resolução nº 002/2020, de 
autoria da Mesa Diretora deste poder Legislativo, assunto: Inclui o artigo 100-A ao Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Aurora do Pará, Instituindo as “Sessões Virtuais”, e dá outras 
providências, o Senhor Presidente solicitou com urgência a comissão competente o parecer 
favorável ou contrário ao projeto de Resolução supracitado que é de suma importância. 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 
001/2020, autoria do vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda.  Em discussão, nenhuma. Em 
votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores. Parecer n° 002/2020, da Comissão de Justiça 
e Redação de Leis, ao Projeto de Resolução nº002/2020, Interessado: Mesa Diretora deste Poder 
Legislativo, assunto: Inclui o artigo 100-A ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Aurora 
do Pará, Instituindo as “Sessões Virtuais”, e dá outras providências. Em discussão, sem discussão. 
Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores. O Senhor Presidente franqueou a palavra 
aos Senhores Vereadores, para falarem em tema livre. O Vereador Evandro José da Cunha 
desejou bom dia todos. Disse que a Comunidade Cajueiro na qual reside é distante da sede do 
município, portanto, sinal de internet não é de boa qualidade, as vezes ficando sem áudio. 
Ressaltou sobre o requerimento de nº005/2017, de sua autoria, solicitando a construção de um 
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Posto de Saúde (UBS), na Comunidade Cajueiro, Região Maracaxí, aprovado nesta Casa de leis no 
dia 21 de março de 2017. Informou aos nobres colegas Vereadores que o Deputado Federal Hélio 
Leite disponibilizou uma emenda parlamentar de R$: 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para a 
secretaria de saúde do nosso município e uma parte do valor acima está disponível na Conta da 
Secretaria, desde dia 29 de abril do corrente ano, porém entrei em contato com a secretária de 
saúde e a mesma informou-me que por causa do covid-19, que cada dia aumenta os casos de 
pessoas infectados com covid-19, no município não foi possível iniciar a obra de construção do 
referido posto de saúde, mas assim que diminuir os  casos será dado inicio a obra. Mencionou que 
no fim do mês de fevereiro do ano em curso seria inaugurada a Escola Municipal, na Comunidade 
Bom Pastor, mas infelizmente não foi possível devido o inicio da pandemia do COVID-19, no 
estado. Parabenizou a Mesa Diretora desta Casa pela iniciativa de realizar as sessões virtuais, por 
conta do Novo COVID-19, que não só o nosso município está enfrentando, mas sim o mundo todo, 
e tenho Fé em Deus que tudo isso irá passar. O Vereador Joelson da Silva Oliveira, bom dia a 
todos que estão participando dessa sessão virtual pelas redes sociais. Agradeceu a Deus por mais 
uma oportunidade e pela sua recuperação de saúde que infelizmente foi infectado pelo COVID-19. 
Disse que todos os profissionais da área da saúde estão na linha de frente lutando contra o corona 
vírus e colocando suas vidas em risco para ajudar pacientes com covid-19, que tem levado pessoas 
a óbitos não só no munícipio, mas no mundo todo. Pediu a proteção de Deus a todas as pessoas 
contra a COVID-19. Lamentou a morte de munícipes Auroreses em decorrência da COVID-19. 
Ressaltou que o País está enfrentando uma situação caótica por causa da pandemia (COVID-19).  O 
Vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento desejou bom dia a todos, disse que é de suma 
importância realizar sessões virtuais para poder continuar os trabalhos legislativos. Disse que por 
motivo da pandemia e isolamento social criou um grupo no aplicativo ZAP, para manter contatos 
com o prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira e com os vereadores do município, para se 
manter informado em relação administração municipal; destacou que é contra servidores 
temporários e a favor de concurso público.  Ressaltou em relação os servidores temporários 
públicos do munícipio que foram afastados (demitidos), por 30 dias de suas funções e questionou 
ao Vereador Joelson se o mesmo tem informações em relação os servidores afastados se o 
próximo mês o poder executivo irá retorná-los as sua respectivas funções? Disse que através de 
mensagens em sua rede sociais é constantemente cobrado pelos servidores demitidos reclamando 
que sobrevivi desse salário e não tem como manter suas despesas de alimentação e outras. Pediu 
aos Senhores Vereadores independente de posição do gestor municipal ou oposição, que todos 
nós Vereadores possamos ir em busca de recursos para ajudar os servidores que não tem como 
manter nem o  básico, citou que alguns servidores que foram demitidos nesse período de trinta 
dias ao se cadastrar  no programa auxilio emergencial não foram aprovados, por motivo que o 
nome consta como servidor do município; disse que envio mensagens para o prefeito municipal e 
secretários municipais para que fosse resolvido a situação dos servidores demitidos, e até o 
presente não foi resolvido a situação dos servidores, deixou sua preocupação e precisamos 
urgentemente que seja resolvido essa situação dos servidores mencionada. Parabenizou o 
vereador Evandro José da Cunha por ter conseguido através do deputado Hélio Leite uma emenda 
parlamentar para a construção de uma unidade básica de saúde para a Comunidade Cajueiro. O 
Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, desejou bom dia a todos, Parabenizou o nobre 
colega vereador Evandro José, por ter conseguido uma emenda parlamentar, onde será construído 
um posto de saúde na Comunidade Cajueiro, Região Maracaxí, que irá atender as seguintes 
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Comunidades: Comunidade Cajueiro, Anauerá e outras. Explicitou momentos de felicidades pela 
recuperação da saúde do vereador Joelson, que estava com covid-19. Compartilhou a fala do 
vereador Luis Carlos, em relação aos funcionários públicos contratados, que foram afastados de 
seus cargos por medida de prevenção a COVID-19, e por esse motivo foram reprovados no 
cadastro do programa auxílio emergencial do governo federal no valor de R$: 600,00(seiscentos 
reais), porque seu CPF possui vínculo empregatício como funcionário público do município, e 
esses funcionários estão enfrentando dificuldades financeiras. Destacou que semanas atrás pediu 
da secretaria municipal de saúde, que a mesma providenciasse um local para atender as pessoas 
com sintomas de COVID-19; expressou felicidades pela unidade básica de saúde Luiz Vidal estar 
atendendo somente pacientes com sintomas da COVID-19. Sugeriu ao poder legislativo e ao poder 
executivo municipal que juntamente com as secretarias municipais fizessem uma parceria em prol 
ao combate a prevenção do avanço da COVID-19. Todos nós sabemos que ficar em casa, em 
quarentena não é fácil, porque todos nós temos a nossa rotina de trabalho, mas o que percebemos 
é que já está havendo uma diminuição do avanço da doença, e esperamos em Deus que tudo isso 
passe logo, e vamos continuar nos prevenindo usando mascaras, álcool em gel etc. A Vereadora 
Maria Odília dos Santos Carvalho, desejou bom dia a todos. Quero aqui, solidarizar-me com a 
trágica morte dos Senhores conhecido por Melancia e Betão, na última sexta-feira que foram 
vítimas de uma falta de responsabilidade de segurança no seu trabalho, que prestavam serviços 
para o nosso município, e isso se faz necessário que esta Casa de Leis abra uma CPI, para apurar os 
fatos e punir os responsáveis por esse ato criminoso. Parabenizou a secretária municipal de saúde, 
Maria Marta Núbia pela iniciativa de disponibilizar a unidade básica de saúde Luiz Vidal, para 
atender somente pacientes com sintomas da COVID-19. Relatou que perdeu o seu tio 
recentemente e o mesmo estava internado no hospital municipal em uma sala sem ar-
condicionado e próximo de pessoas com possíveis sintomas da COVID-19, portanto, pessoas que 
foram internados no hospital correram sérios riscos de serem contaminadas por corona vírus. 
Falou que esteve presente no hospital juntamente com o vereador Magno fiscalizando e cobrando 
melhorias para a população, e fazendo nosso papel como legisladores. O Vereador Valdinei das 
Graças, cumprimentou bom dia a todos. Falou que o vereador não possui o direito de construir, 
apenas fiscalizar e cobrar melhorias para a população, inclusive o mesmo cobrou do Prefeito 
Municipal, que fosse refeita a tubulação da rua São José, que dá acesso ao bairro Aparecida, 
portanto, se encontra deteriorada, e até o presente momento o prefeito não se manifestou a 
respeito da situação. Relatou que o Prefeito Municipal está deixando a cidade abandonada, 
inclusive as ruas do bairro Vila Nova estão todas esburacadas. Falou sobre a falta de 
abastecimento de água do bairro centro que abastece uma parte das famílias do bairro Vila Nova, 
que depois de muita insistência o Prefeito Municipal resolveu autorizar a manutenção da rede de 
água, e que infelizmente levou a óbito dois servidores públicos do município, no momento que 
estavam dentro da tubulação da rede de esgoto fazendo o serviço de manutenção de rede de 
abastecimento foram pegos de surpresa pelas águas da forte chuva na tarde de sexta-feira 
anterior, e vieram a falecer por afogamento. Disse temos que nos unir, porque o Prefeito Municipal 
não está preocupado com o bem estar da população Aurorense, porque os recursos continuam 
estáveis, portanto, a prefeitura dispõe de recursos para realizar as obras do município. A 
Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque, cumprimentou bom dia a todos.  Parabenizou 
o vereador Evandro José pela conquista da emenda parlamentar, que vai atender a Comunidade 
Cajueiro, com a construção de um posto de saúde. Parabenizou a Secretária Municipal de Saúde, 
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Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, por ter a sensibilidade de disponibilizar a Unidade de 
Saúde Luiz Vidal, para atendimento dos pacientes com sintomas do COVID-19. Falou sobre o 
boletim da secretaria de saúde de ontem (25), às 19:00 horas, informou que o município possui 
83(oitenta e três) casos confirmado de pessoas pelo COVID-19, sugeriu que fosse feito uma 
subnotificação e uma pesquisa para analisar a realidade do aumento da doença no município, ou 
seja, se faz necessário que haja um planejamento na administração municipal. Solicitou ao 
Presidente desta Casa que encaminhe um ofício para o Prefeito Municipal, Jorge Pereira de 
Oliveira, solicitando informações de quais medidas estão sendo tomadas para impedir o avanço do 
contágio da doença COVID-19, sabemos que o hospital do município não tem estrutura para 
atender os pacientes em casos graves da COVID-19, portanto, precisamos de mais informações 
explicitas para informar a população, eu, acredito na ciência, nos médicos, em Deus que capacitou 
os homens para que pudessem trabalhar nessas questões, também acredito no isolamento social, 
mas algo me preocupa são aquelas pessoas que são obrigadas a viverem em dois cômodos de suas 
casas, questionou como poderão fazer o isolamento social vivendo nessa situação? Observou 
grande aumento de pessoas com casos confirmados do COVID-19 e com sintomas, haja vista que a 
dimensão geográfica do município é extensa, portanto, se faz necessário disponibilizar equipe de 
profissionais da área da saúde para atender as pessoas que moram no interior do município, é um 
momento de pensarmos em salvar vidas. Deixou sua preocupação em relação às pessoas que estão 
enfrentando a pandemia com dificuldades, em especial as pessoas que vivem em vulnerabilidade 
social e econômica. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou todos 
os presentes. Falou direcionado à vereadora Nelita Carla, que irá enviar um ofício para a secretária 
de saúde solicitando quais são as ações de prevenções ao COVID-19 no município. Deixou seus 
pesares aos familiares dos dois trabalhadores da prefeitura municipal, que vieram a óbito quando 
faziam a manutenção na rede de encanação de água dentro da tubulação de esgoto, na Avenida 
Bernardo Sayão, por negligência administrativa da gestão municipal, pois não disponibilizou 
equipamentos de proteção aos mesmos. Relatou também que os garis do município não possuem 
nenhum tipo de equipamento de proteção, afirmou que esta Casa de Leis irá solicitar do poder 
executivo municipal aquisição de equipamentos de prevenção individual para os servidores 
públicos que prestam serviços como garis e outros, por se tratar de uma profissão de risco aos 
trabalhadores ficam expostos às condições de trânsitos, de contaminação pelo contato direto com 
lixo, portanto, pode causar diversas doenças. Parabenizou o vereador Evandro José, pela emenda 
parlamentar do deputado federal Hélio Leite, para a construção de um posto de saúde na 
Comunidade Cajueiro. Falou sobre os servidores públicos contratados que não conseguiram o 
auxílio emergência do governo federal, no valor de R$: 600(seiscentos reais), por terem seu CPF 
vinculado, como servidor do município, e afirmou que todos estão enfrentando dificuldades 
financeiras. Pediu aos nobres colegas vereadores, que se sensibilizassem e fossem até ao prefeito 
municipal solicitar para que os servidores retornassem as suas funções ou recebessem seus 
salários, porque foram contratados antes da pandemia, portanto, estão dentro dos seus direitos 
que a lhe consistem; frisou que o prefeito municipal não poderia contratar servidores no período 
da pandemia, porque não teria como justificar ao tribunal de contas o porquê da contratação. 
Compartilhou a fala da vereadora Nelita Carla em relação ao número de casos confirmados pela 
COVID-19 no município, ressaltou que o município disponibiliza de testes rápidos para atender 
grupos que estão mais expostos ao contágio da COVID-19, que são os profissionais da área da 
saúde, da segurança e as pessoas idosas ou que estejam internados com sintomas da doença entre 
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outras prioridades. Falou que recebeu uma denúncia de uma cidadã, que na recepção do hospital 
municipal não possui álcool em gel para as pessoas que precisam de atendimento. 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 02 de junho 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:___________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira: ___________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuqueruque:____________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 


