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  Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 002/2020 

 1ºPeríodo, 4ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em dois de junho de dois mil e vinte.  
Aos dois dias do mês de junho 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; Clara Regina Sales Dias, Euclênio Arruda 

Souza, Evandro José da Cunha, Joelson da Silva Oliveira, Luis Carlos Araújo do Nascimento, 

Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada dos Vereadores: João Bosco Gomes e 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 virtual e convidou a Vereadora Clara 

Regina Sales Dias, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Isaias capítulo 14 

versículo 2. Não houve leitura da ata anterior. Dando sequência a primeira secretária fez a leitura 

dos expedientes: Requerimento nº 002/2020, assunto: Solicito a reforma e manutenção da Ponte 

da Rua São Francisco do bairro Vila Nova deste Município com urgência e requerimento nº 

003/2020, assunto: Solicito a manutenção da Avenida Bernardo Sayão mais precisamente em 

frente ao Galpão do Agricultor no bairro cento, deste Município com a máxima urgência, ambos de 

autoria da Vereadora Clara Regina Sales Dias. Requerimento nº 004/2020, assunto: que seja feita 

a recuperação das seguintes pontes: Comunidade Cravinho e a ponte localizada no final do bairro 

Vila Nova que dá acesso a Comunidade Boa Vista e demais Comunidades, neste Município e o 

requerimento nº 005/2020, assunto: Solicita-se encarecidamente as presenças dos seguintes 

Secretários Municipais: Secretária Municipal de Saúde, Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos ou, 

na impossibilidade, o tesoureiro, Givaldo Lopes de Lima, para que Vossas Senhorias compareçam 

neste Poder Legislativo, para prestar esclarecimentos sobre a remoção de insalubridade e 

gratificação dos servidores da área da saúde pública que estão á frente do COVID-19, ambos de 

autoria do vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda. Leu ofício nº 061/2020- PMAP/GP, venho 

por meio deste encaminhar a Mensagem nº 02/2020-GP e  o Projeto de Lei nº 02/2020 que 

institui o auxílio emergencial pecuniário aos prestadores de serviços de Transporte Escolar de 

Aurora do Pará, em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia do COVID-19. O 

Senhor presidente desta casa, solicitou aos Senhores Vereadores urgência pela aprovação do 

referido projeto de lei, porém os servidores dos transportes escolar estão há quase três meses 

sem renda mensal, em virtude dos impactos sociais  da  Pandemia do COVID-19. Encerrada a 

primeira parte da Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. Ato contínuo, 

o Senhor Presidente coloca as matérias em discussão e votação. O requerimento nº 002/2020 e o 

requerimento nº 003/2020, ambos de autoria da vereadora Clara Regina Sales Dias. Em discussão, 

sem discussão. Em votação, aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento 

nº 004/2020 e requerimento nº 005/2020, ambos de autora do vereador Magno Rodrigo Pereira 

Miranda. Em discussão, sem discussão. Em votação, ambos aprovados, por unanimidade dos 
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vereadores presentes. O Senhor presidente desta casa suspendeu a sessão por 20minutos, para 

que os vereadores que compõe as comissões competentes desta casa análise o referido projeto, 

em seguida seja dado o parecer favorável ou contrário. Retomando a sessão o Senhor presidente o 

referido Leu o Parecer Conjunto nº 003/2020, da Comissão de Justiça e Redação de Leis e 

Comissão de Financias e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 02/2020, interessado: Poder Executivo 

Municipal, assunto: Que institui o auxílio emergencial pecuniário aos prestadores de serviços de 

Transporte Escolar de Aurora do Pará, em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia 

do COVID-19. Em discussão, o Senhor presidente, Francisco Maurisberto Freires de Araújo, pediu 

aos Senhores Vereadores uma emenda ao referido projeto de lei, solicitando que o auxílio 

emergencial seja pago em única parcela, portanto, não alterando o valor de R$: 1.950,00 (hum mil 

novecentos e cinquenta reais), pois devido à pandemia a categoria de prestadores de transporte 

escolar está enfrentando dificuldades financeiras porque os condutores não possuem outra renda. 

Dando sequência, em discussão, os vereadores e relatores: Euclênio Arruda de Souza e Joelson da 

Silva Oliveira e demais membros das comissões acima, decidiram parecer favorável ao referido 

projeto de lei com emendas corretivas que seja feito o pagamento do auxílio emergencial a 

categoria de condutores de transportes escolar do município em uma única parcela no valor de 

R$: 1.950,00 (hum mil e novecentos e cinquenta reais). Em votação, sendo aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores, para falarem em tema livre. A vereadora Clara Regina Sales Dias. Falou em relação 

ao Decreto nº 027/2020, suspensão de temporária das gratificações de Função, de dedicação 

exclusiva e insalubridade de servidores públicos de Aurora do Pará, podendo ser prorrogado por 

igual período em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, ressaltou que é vergonhoso e 

mal elaborado o referido decreto municipal, onde determinam que seja retirado às gratificações 

de insalubridade dos servidores da área da saúde, principalmente aqueles servidores que estão na 

linha de frente ao combate da COVID-19, isso é inadmissível tendo em vista que estamos vivendo 

momento de pandemia. Solicitou ao Senhor Presidente desta Casa, que encaminhe um ofício ao 

Prefeito Municipal, Senhor Jorge Pereira de Oliveira, solicitando o comparecimento do mesmo 

neste Poder Legislativo, para prestar esclarecimentos referentes aos assuntos: por que os 

servidores acima de 60 anos foram afastados de seus devidos cargos por 90 (noventa) dias? E o 

porquê que os servidores que permaneceram em seus cargos tiveram suas gratificações retiradas? 

E que esclarecesse qual a motivação que o levou o prefeito municipal a fazer esse decreto 

municipal, que determina os servidores a ficarem em isolamento? E porque o afastamento dos 

servidores públicos da área da educação por 30 (trinta) dias, sabemos que a receita do município 

continua o mesmo valor, portanto o nosso município se dispõe de recursos financeiros para ajudar 

os servidores públicos nesse enfrentamento a COVID-19; e também encaminhe um ofício 

solicitando a presença da secretária municipal de saúde, Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos 

neste Poder Legislativo para prestar esclarecimentos pertinentes à remoção de insalubridade dos 

servidores da saúde e sobre as medidas de ações de combate à COVID-19, tanto para melhoria dos 
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profissionais da área da saúde quanto para a população Aurorense, deixou profundo repúdio ao 

decreto nº 027/2020, que é um afronto aos direitos dos servidores do município. O vereador 

Euclênio Arruda de Souza desejou bom dia a todos. Disse que a saúde pública enfrenta 

momentos difíceis e todos os assuntos abordados acima referentes à saúde pública do município 

precisam serem revistos e esclarecidos; ressaltou se o município dispõe de recursos que todos os 

servidores contratados da área da saúde quanto da área educação precisam ser beneficiados, e 

precisamos ser mais generoso com o nosso próximo. Deixou profundos sentimentos de pesar aos 

familiares e amigos pelo falecimento do Senhor conhecido por Zé Goiano, da comunidade Fé em 

Deus, que foi um cidadão exemplar, um ótimo pai, um excelente amigo, certeza lembraram-se 

desse grande homem. O vereador Evandro José, desejou bom dia a todos. Compartilhou o 

pronunciamento da vereadora Clara Regina em relação ao decreto municipal nº 027/2020, disse 

que estar de pleno acordo com o pronunciamento de Vossa Excelência, e colocou-se a disposição 

deste poder legislativo, para que todos nós vereadores fossemos pessoalmente com o prefeito 

municipal para que o mesmo esclarecesse o referido decreto, repúdio veemente o decreto já 

mencionado.  Falou sobre os servidores públicos contratados da área da educação que foram 

afastados dos seus cargos, devido a pandemia (COVID-19), e solicitou do Prefeito Município, com 

urgência que retorne os servidores contratados aos devidos cargos até o dia 06 de junho do 

corrente ano. Falou sobre o período eleitoral, que o prefeito municipal ficará impossibilitado de 

contratar novos servidores neste período. Convidou os demais vereadores para que juntos fossem 

até a prefeitura municipal para reunir no intuito de resolver a situação dos servidores contratados 

da área da educação que foram afastados dos seus cargos, não por uma questão política, mas sim 

por uma questão humanitária. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, desejou bom dia 

a todos. Falou que se tratando desta situação de dias difíceis de pandemia (COVID-19), 

entendemos que os servidores públicos que foram afastados, devido a pandemia deverão ser 

recontratados, tendo em vista que o valor do recurso do FUNDEB continua o mesmo, portanto, 

isso quer dizer que o município tem condições de fazer novas contratações. Ressaltou que 

independentemente de estar na base do governo municipal ou não, isso não significa que vai 

concordar com todas as situações impostas pelo prefeito municipal, afirmou que seu compromisso 

maior é com o povo e continuará fazendo seu papel como legislador, fiscalizando e cobrando. O 

Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda cumprimentou bom dia a todos. Compartilhou e 

parabenizou os vereadores: Evandro José e a vereadora Clara Regina pelos mesmos solicitarem do 

prefeito municipal o retorno dos servidores público contratados afastados dos seus cargos da área 

da educação. Ressaltou em relação o requerimento nº 001/2020, de sua autoria, assunto: que os 

profissionais de saúde que estão trabalhando diretamente em contato contra o COVID-19, 

incluindo os agentes comunitários de saúde e endemias, recebam um pagamento adicional de 

insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), enquanto perdurar a pandemia, foi 

aprovado por esta casa de leis no dia 26 de maio deste ano, e encaminhado para o gabinete do 

prefeito municipal no dia 27 de maio do corrente ano, e até o momento o requerimento não foi 
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atendido; mas infelizmente, o prefeito municipal de maneira arbitrária teve a coragem de tirar a 

gratificação por insalubridade dos funcionários da área da saúde; disse que alguns condutores de 

ambulância que tiveram seu adicional salarial por insalubridade removidos devido ao decreto nº 

027/2020, que foram os Senhores: Vilson, Benedito e outros. Relatou que prefeitos municipais 

vizinhos mantiveram pagamentos de seus servidores da área da saúde, mesmo estando afastados 

dos seus respectivos cargos de trabalho, repudiou profundamente o decreto supracitado. 

Ressaltou que tem recebidos muitas reclamações da população das comunidades do município 

referente a falta de iluminação pública, pontes quebradas; citou as seguintes comunidades que 

estão totalmente no escuro: a Vila do km 75, a Boa vista, a Repartimento e outras; citou que a 

ponte da comunidade Cravinho estar quase intrafegável. Lamentou também as mortes trágica dos 

Senhores conhecidos por Melancia e Betão, os mesmos estavam prestando serviços ao município, 

e solidarizou aos familiares e amigos com as vidadas perdidas dos dois servidores, esse fato 

ocorreu por irresponsabilidade da administração municipal. A Vereadora Maria Odília dos 

Santos Carvalho, desejou bom dia a todos.  Falou que repudia profundamente atitude do prefeito 

municipal em relação à retirada de gratificação de insalubridade dos profissionais da área saúde 

pública que trabalham na linha de frente no combate a COVID-19, o que entendemos é que o 

gestor municipal não está nem um pouco preocupado com o avanço da COVID-19 no município. 

Disse que esteve no hospital municipal juntamente com o vereador Magno e se deflagrou com a 

triste realidade dos servidores sem equipamentos de proteção, exemplo: máscara, avental entre 

outros. Colocou-se à disposição desta casa de leis para buscar sempre melhorias aos munícipes. 

Falou sobre os servidores públicos da área da educação contratados que foram afastados de suas 

funções, por conta da pandemia (COVID-19), diante o exposto, os servidores não foram aprovados 

no programa “auxílio emergencial” do governo federal, portanto, sem remuneração não tem como 

manter suas necessidade básicas, e solicitou do prefeito municipal que encarecidamente retorne 

os servidores às devidas funções e também solicitou prioridade na dispensa dos servidores 

pertencentes a grupos de risco, em especial as pessoas maiores de 60 anos, portadores de doenças 

cônicas e outras. Relatou que segundo informações os diretores de escolas voltaram as suas 

funções, e ficou feliz por isso. Explicitou que o Prefeito Municipal não está fazendo nenhuma obra 

no município e que está recebendo os recursos normalmente, por isso o município tem sim 

condições de readmitir os servidores afastados. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de 

Araújo cumprimentou bom dia a todos. Falou sobre a negligência da secretaria municipal de 

obras que não deu suporte aos servidores públicos que foram a óbito há duas semanas, pois 

trabalhavam fazendo manutenção na rede de abastecimento da água dentro da tubulação de 

esgoto na Avenida Bernardo Sayão, centro da cidade, e os mesmos foram surpreendidos pela forte 

chuva e foram arrastados pela correnteza da água e tiveram suas vidas subtraídas por 

afogamento. Espera que o delegado de polícia civil e o ministério público do município 

investiguem os fatos ocorridos para que possam punir os responsáveis por este ato desumano, e 

se por ventura o delegado de polícia ou o ministério púbico der investigação por encerrado, esta 
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Casa de Leis tem o dever e a obrigação de abrir uma CPI para apurar os fatos. Explicitou sobre a 

retirada de gratificação de insalubridade dos servidores públicos da área da saúde pública; falou 

sobre os servidores públicos da área da educação contratados que foram afastados de suas 

funções durante o período da situação ocasionado pela de pandemia (COVID-19). Repudiou 

profundamente o prefeito municipal pelas situações dos servidores tanto da saúde quanto da 

educação. Ressaltou ao prefeito municipal que se houver necessidade de redução de despesas que 

demita os servidores que não trabalham, só recebem. Afirmou que a secretaria municipal de saúde 

recebeu alguns equipamentos e também alguns testes rápidos da COVID-19, portanto, os 

responsáveis da área da saúde alegam que esses testes são apenas para os servidores da linha de 

frente no combate a pandemia e para pessoas que estão no grupo de risco da COVID-19. Lamentou 

os pacientes que precisam identificar a doença corona vírus através do teste rápido estão à mercê 

dessa situação, portanto, o prefeito municipal tem o dever de fazer algo para o melhoramento no 

atendimento no combate da CONVID-19. Falou que esta casa de leis irá elaborar um projeto de lei 

para que seja obrigatório o uso de EPI´s aos profissionais da saúde que estão trabalhando na linha 

de frente no combate da COVID-19. Deixou profundo repúdio as atitudes do prefeito municipal, 

aos descasos as medidas de ações no combate da COVID-19 no município. Solidarizou com as 

vidas perdidas pelo COVID-19 tanto do município quanto do País. Em seguida o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, às doze horas e vinte e cinco minutos, a 

presente sessão ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 09 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:___________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira: ____________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 


