
 

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 003/2020 

 1ºPeríodo, 6ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em nove de junho de dois mil e vinte.  
Aos nove 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, João Bosco Gomes, Luis Carlos Araújo do Nascimento. A falta justificada dos 
Vereadores: Evandro José da Cunha, Joelson da Silva Oliveira, Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque, 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 
Clara Regina Sales Dias, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em II Crônicas 
capítulo 16 versículos 7 a 9. Dando prosseguimento à primeira secretária fez a leitura da Ata da 
Sessão Ordinária do dia 26/05/2020, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. 
Em votação: aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. Prosseguindo a primeira 
secretária continuou com a leitura dos expedientes; Ofício nº 024/2020-PMAP-CT, 
cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência a Criação de decreto nº 008/20 lei nº 
00347/2020 credito extraordinário, para uso de despesas relacionadas ao COVID-19, prefeitura 
Municipal de Aurora do Pará, para análise nesta corte de contas. Ofício nº 689/2020-SSL, 
encaminhamos a Vossa Excelência cópia anexa da Moção nº 164/2020, autoria do Deputado 
Ângelo Ferrari, deferida pela Mesa Diretora deste Poder Legislativo no dia 18 de março de 2020. 
Oficio nº 1638/SSL, encaminhamos a Vossa Excelência cópia anexa da Moção nº 234/2020, de 
autoria da Deputada Ana Cunha, deferida pela Mesa Diretora deste Poder Legislativo no dia 05 de 
maio de 2020. Requerimento nº 006/2020, de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, 
assunto: Solicito com extrema urgência a Recuperação das seguintes estradas vicinais; km 64 que 
dá acesso até as Comunidades: Santa Rosa, Barreirinha, Abacate e Fé em Deus, neste Município. 
Requerimento nº 007/2020, de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, assunto: 
Solicitando aquisição de Equipamentos de Proteção Individual –EPIs, para os trabalhadores de 
serviços gerais, tais como: Garis, vigilantes e trabalhadores da secretária de obras, assim como de 
todos s órgãos que necessitam. Requerimento nº 008/2020, de autoria do vereador, Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo, assunto: A Recuperação da iluminação pública nas seguintes Vilas: 
Nossa Senhora de Fátima BR 010 km 75, Repartimento e Jabutí, neste Município. Requerimento nº 
009/2020, de autoria dos vereadores, Francisco Maurisberto Freires de Araújo e Luis Calos Araújo 
do Nascimento, assunto: Solicito com extrema urgência a Recuperação da Ponte 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 as matérias em 
discussão e votação. O requerimento nº 006/2020, de autoria do vereador Euclênio Arruda de 
Souza. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Requerimento nº 007/2020, de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento. 
Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Requerimento nº 008/2020, de autoria do vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo. Em 
discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Requerimento nº 009/2020, de autoria dos vereadores Francisco Maurisberto Freires de Araújo e 
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Luis Carlos Araújo do Nascimento. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores, para falarem em tema livre. O vereador Luis Carlo Araújo do Nascimento usou a 
tribuna cumprimentou bom dia a todos. Parabenizou todos os vereadores pelos os requerimentos 
apresentados e aprovados nesta manhã, e todos tem o seu apoio e espera que o poder executivo 
municipal atenda os referidos requerimentos citados. Ressaltou que no inicio deste ano 
encaminhou um ofício a empresa Rede Celpa solicitando que fossem substituídos os postes de 
madeira por postes de concreto nas últimas ruas na Vila Repartimento. Sugeriu ao presidente 
desta Casa que solicite assessória jurídica desta Casa à possibilidade de elaborar um projeto de lei 
para que seja obrigatório o poder executivo municipal informar esta casa de leis os requerimentos 
que foram atendidos e os requerimentos que não foram atendidos, e também que informe o 
motivo pelo qual os requerimentos não foram atendidos, porque até o presente momento não 
obtivemos respostas dos requerimentos enviados ao gabinete do prefeito municipal quais serão 
atendidos ou não. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna, cordial bom dia a todos. 
Compartilhou o pronunciamento do vereador Luis Carlos referente à elaboração de um projeto de 
lei que seja obrigatório o gestor municipal informar esta casa os requerimentos que são atendidos 
e os que não atendidos, ressaltou que é importante o gestor municipal informar esta casa quais os 
requerimentos foram atendidos e os que não foram atendidos, porém a população nos cobra o 
porquê não foi atendido o requerimento de solicitação de melhorias que beneficiaria a população 
das comunidades, dos bairros e outros, disse que como vereador fica envergonhado por não ter 
nenhuma informação a população o porquê os requerimentos de sua autoria e demais vereadores 
não foram atendidos pelo gestor municipal, deixou profundo repúdio ao gestor municipal pela 
falta de respeito e compromisso tanto com os vereadores quanto com a população Aurorense. 
Uma parte foi dada ao presidente desta Casa, onde o mesmo disse que na ausência de respostas 
dos requerimentos ao legislativo por parte do executivo municipal, conforme entendimento 
recente do STF representará um ato de improbidade administrativa. Retomando a fala disse que 
pediu a secretária municipal de saúde, Senhora Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, um carro 
para levar um rapaz com sintomas de corona vírus para o hospital em Paragominas/PA, a mesma 
questionou que não havia necessidade de levar o rapaz, sendo que os sintomas são da COVID-19, 
que o rapaz fosse levado para o hospital do nosso município, portanto, pediu a secretária de saúde 
que encaminhasse um carro até a residência do rapaz para leva-lo ao hospital municipal de Aurora 
do Pará, por motivo que o rapaz mora distante do hospital e não possui nenhum tipo de 
transporte, “nem bicicleta”. Falou sobre os servidores públicos da área educação que foram 
afastados por 30(trinta) dias de suas funções, solidarizou-se com os servidores que foram 
afastados das suas funções nesse momento que todos nós estamos enfrentando a pandemia do 
COVID-19, repudiou com veemência atitude do gestor municipal em relação à situação dos 
servidores públicos acima. Destacou sobre o decreto nº 027/2020, publicado há duas semanas em 
relação a suspensão de temporária das gratificações de Função, de dedicação exclusiva e 
insalubridade de servidores da área da saúde de Aurora do Pará, que estão na linha de frente 
dessa pandemia do Corona vírus, deixou seu profundo repúdio ao gestor municipal. A vereadora 
Clara Regina Sales Dias usou a tribuna agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Destacou 
que terça-feira anterior esteve visitando a Comunidade Barreirinha juntamente com os 
vereadores, Magno Rodrigo e a vereadora Maria Odília, disse que os mesmos se depararam com o 
posto de saúde da referida Comunidade fechado e totalmente deteriorado caindo aos pedaços, 
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sabemos que o posto de saúde atende as famílias das comunidades ribeirinhas, mas infelizmente 
se encontra em situação de calamidade pública, a qual as famílias da região ribeirinha não têm 
nem atendimentos básicos e muito menos as medidas de ações contra a COVID-19, infelizmente 
essa situação é uma realidade marcada pelo abandono da Secretária Municipal de Saúde, portanto, 
todos nós estamos enfrentando dificuldades durante a pandemia (COVID-19), não só em nível de 
município, e sim no mundo todo; ressaltou o requerimento nº 022/2019, de sua autoria, solicito a 
Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Januário Pereira Barral da Comunidade Barreirinha, na 
oportunidade solicito a implantação de equipes de saúde das famílias ribeirinhas, aprovado nesta 
Casa no dia 20 de agosto de 2019, e encaminhado e protocolado no dia 11 de setembro do ano 
passado no gabinete do prefeito municipal, portanto, através do Deputado Federal Paulo Bengtson 
conseguiu uma emenda de custeio de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para a secretaria 
municipal de saúde e o valor acima já estar disponível na conta da secretaria de saúde e até o 
presente momento a secretária de saúde não tomou as devidas de providências de melhorias do 
referido posto de saúde e as famílias da região da barreirinha continuam a mercê, repudiou com 
veemência a secretária de saúde pelo desrespeito aos direitos básicos e ausência de ações contra a 
COVID-19 na Região acima.  Ressaltou sobre um áudio por aplicativo WhatsApp de um professor 
do nosso município ofendendo com palavrões de baixo calão e denegrindo a imagem de todos nós 
parlamentares, lamentou esse tipo de atitude, acredito que esse professor não tem conhecimento 
do papel do legislador, disse que todos nós parlamentares continuaremos lutando por melhorias 
de qualidade de vida para a população do município, ressaltou que já foi varias vezes a Belém/PA, 
com alguns deputados estaduais e federais em busca de emendas parlamentares para o município 
e em todas as sessões cobra do prefeito municipal melhorias nas áreas da saúde, da educação, da 
limpeza pública entre outras, repudiou com veemência o áudio do professor. Falou sobre o 
prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, que não informa esta Casa se vai ser atendido ou não 
os requerimentos de sua autoria e de autoria dos demais parlamentares, essa situação é uma falta 
de respeito tanto com os parlamentares quanto com a população Aurorense. Reiterou o 
requerimento nº 003/2020, de sua autoria, solicitando com extrema urgência a recuperação da 
ponte da Rua São Francisco centro da cidade, conhecida como ponte da rua do galpão do 
agricultor, solicitou ao prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira e secretário municipal de 
obras, José Maria Farias Borges, que tome as devidas providencias. O vereador João Bosco 
Gomes usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam presentes. Compartilhou a fala do 
parlamentar Luís Carlos sobre os requerimentos não atendidos, enfatizando que dia 06 de 
novembro de 2019, foi até a empresa ADM, onde conseguiu recurso de R$ 5.000,00 (cinco mil) 
litros de combustível para a manutenção da estrada vicinal da Região da Vila Ariramba, e em 
contrapartida o poder executivo municipal entraria com os maquinários, e infelizmente não foi 
realizada a manutenção da estrada acima, deixou sua indignação e tristeza. Falou sobre os 
servidores públicos contratados/temporários da área da educação que foram afastados de sua 
funções por 30 (trinta) dias, por causa da pandemia (COVID-19), e esses servidores não 
receberam seus vencimentos, ficando assim sem condições de manterem suas despesas diárias e 
até mesmo passando fome, para piorar a situação esses servidores não conseguirão ser aprovados 
no programa do governo federal auxílio emergencial, por motivo de seus CPFs constarem como 
servidor público do município, repúdio com veemência o gestor municipal pela atitude de afastar 
os servidores, no momento que o País e o mundo enfrenta a pandemia (COVID-19). O vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam presentes. 
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Disse que independente de bandeiras partidárias todos os temas que são discutidos nesta casa são 
de fundamental importância para a melhoria das necessidades básicas da população Aurorense. 
Relatou que no ano de 2017, alguns servidores públicos concursados pelo concurso de 2005, 
estavam na eminencia de perderem seus concursos por supostas irregularidades nas portarias, na 
qual esta casa deu total apoio aos servidores em situação de perderem suas portarias por 
possíveis irregularidades. Falou sobre os seguintes anteprojetos de leis elaborados por esta Casa e 
aprovados: que institui a Contribuição da Iluminação Pública (CIP), redução da taxa da iluminação 
pública; a reformulação dos PCCRs das áreas da Educação e da Saúde, e os anteprojetos de leis 
supracitados foram encaminhados para o gabinete do prefeito municipal no ano passado, 
enfatizando que essas benfeitorias não são vistas e nem reconhecidas. Falou sobre o decreto nº 
27/2020 que o executivo municipal publicou há duas semanas, sobre a remoção de insalubridade 
dos servidores da saúde. Explicitou que consegui através do deputado estadual Thiago Araújo, 
uma emenda parlamentar de uma ambulância no ano de 2019, e até o momento não foi entregue 
para as comunidades: Região do Repartimento, Nossa de Fátima km 75, e o veículo ainda continua 
na garagem do hospital Municipal só se deteriorando. Falou sobre os servidores públicos 
contratados da área da educação municipal que foram afastados de suas funções por 30 (trinta) 
dias, e estão sem receber seus vencimentos, e também não conseguiram ser aprovados no 
programa do auxílio emergencial, por causa que os CPFs dos servidores constam como servidor 
público do município, solidarizou-se com a situação dos servidores públicos da educação 
afastados das suas funções nesse momento que todos nós estamos enfrentando a pandemia 
(COVID-19). Relatou sobre dois servidores públicos que morreram há duas semanas, onde 
estavam fazendo serviço de manutenção da rede de abastecimento de água dentro das tubulações 
de esgoto, no centro da cidade, quando no momento foram surpreendidos por uma forte chuva 
que ocasionou a morte dos servidores, na qual estavam trabalhando sem equipamentos 
específicos e foram vítimas da negligência por parte da gestão municipal; diante o exposto até a 
presente data a prefeitura municipal não entrou em contato com as famílias dos servidores nem 
mesmos para prestar apoio, tendo em vista que os familiares são humildes; destacou que está com 
os laudos em mãos e a causa das mortes foi afogamento, sendo que a função das vítimas era de 
vigia; disse que se for necessário este poder legislativo irá iniciar uma CPI, para investigar os fatos 
ocorridos que ocasionou as mortes dos servidores do munícipio e garantir os direitos aos 
familiares. Disse que foi procurado por muitas mães do município relatando que seus filhos irão 
receber atividades escolares para desenvolverem em suas casas, mas a questão é que muitas mães 
e responsáveis pelos alunos não são alfabetizados, e questiona como é que vai ficar aprendizagem 
dessas crianças e adolescentes. Ressaltou sobre a falta de abastecimento de água no município, 
deixando a população a desejar, repúdio com veemência à gestão municipal pelas problemáticas 
acimas não resolvidas. Disse que como vereador não tem o poder de executar obras, portanto, o 
papel do vereador é fiscalizar, cobrar, elaborar projetos de leis e requerimentos e ir à busca de 
recursos para o município tanto com o prefeito municipal quanto com os deputados estaduais e 
federais. A vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho usou a tribuna, cumprimentou a todos 
que estavam presentes. Iniciou sua fala, perguntando a secretaria municipal de educação, Maria 
Rosiane, cadê a merenda escolar do município? Sabemos que não está havendo aula, por causa da 
pandemia (COVID-19), porém o recurso do FUNDEB está vindo normal para o nosso município. 
Disse que foi procurada por alguns munícipes, relatando que em algumas escolas da zona rural 
chegaram cestas básicas, no entanto houve casos que a vice-diretora da escola distribuiu as cestas 
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para os seus conhecidos, deixando muitas famílias desamparadas, por não possuírem nenhuma 
renda e também por não terem conseguido ser aprovado no programa do Auxílio Emergencial do 
governo Federal, repúdio com veemência a situação. Falou sobre os requerimentos aprovados 
nesta Casa, que são encaminhados para o gabinete do prefeito municipal e não temos respostas do 
prefeito, pediu ao presidente desta Casa que juntamente com a assessoria jurídica desta Casa tome 
as devidas para cumprir a resolução do STF, quem sabe assim o prefeito municipal tenha respeito 
com os nossos requerimentos, repúdio profundamente o prefeito municipal a situação acima. 
Destacou que tem muitos servidores públicos contratados que trabalham sem EPIs, porque os 
servidores não tem coragem de cobrar do gestor municipal melhorias, por conta que dependem 
do seu trabalho para manter suas famílias. Falou sobre uma candidata que concorreu ao cargo de 
vereadora na eleição anterior, porém não foi eleita e insatisfeita faz comentários nas redes sociais 
tentando denegrir a imagem de alguns parlamentares desta casa, se caso tentar denegrir sua 
imagem irá abrir uma ação de processo. Falou sobre um áudio publicado pelo aplicativo 
WhastsApp de um professor da rede pública do município ofendendo todos nós vereadores com 
palavrões  de  baixo calão, enfatizou que o professor  estar levantando injurias e que irá tomar 
providências cabíveis. Destacou em relação à falta de abastecimento de água no bairro Aparecida, 
neste fim de semana, justamente nesse período de pandemia. Falou sobre a remoção de 
pagamento de insalubridade dos servidores da área da saúde pública que estão na linha de frente 
contra a COVID-19, repúdio com veemência a gestão municipal em relação à remoção de 
insalubridade dos servidores da saúde. O vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo 
usou a tribuna e cumprimentou todos os presentes. Compartilhou os pronunciamentos dos nobres 
parlamentares em relação ao áudio do professor que fala mal de todos os parlamentares desta 
casa, disse que na vida pública há muitas críticas construtivas e destrutivas, citou que as críticas 
destrutivas não se dá o trabalho de responder; pediu perdão aos parlamentares que são 
professores e demais professores do município e relatou sobre o professor que publicou áudio já 
mencionado, disse que o professor é concursado do município pelo concurso público do ano de 
2005. É notório que a empresa que realizou o concurso, classificou algumas pessoas em troca de 
um pato ou de um peru, acredito que esse professor que publicou o áudio tentando denegrir a 
imagem de todos os parlamentares deste poder legislativo, infelizmente só pode ter sido 
classificado dessa forma, portanto, é indigno um professor usar uma linguagem de baixo calão. 
Sempre digo nesta Casa que temos opiniões diferentes, porém sempre terei respeito a todos os 
parlamentares e a todos os cidadãos e também quero ser respeitado. Falou sobre a pandemia 
(COVID-19) que todas as pessoas estão enfrentando, portanto, ninguém sabe quando passará; 
relatou que o hospital municipal não disponibiliza de testes rápido para pacientes com sintomas 
da COVID-19, só tem testes rápido para servidores que estão na linha de frente e para pacientes 
internados de auto risco, sendo que o paciente com sintomas é orientado a ficar em casa em 
isolamento social, fazendo uso da medicação, que irá ficar em monitoramento por equipe médica, 
ressaltou que infelizmente a maioria dos pacientes com sintomas da COVID-19, não recebeu em 
sua residência a equipe médica para acompanhar o estado de saúde da doença, isso quando muito 
recebe é uma ligação do COE informando ao paciente que após 15 (quinze) dias poderá sair do 
monitoramento; citou que estava conversando com um cidadão no momento o mesmo recebeu 
uma ligação do COE informando que já podia sair do monitoramento, mas a equipe médica nesse 
período de isolamento social não compareceu na residência do cidadão, e eu não sabia que o 
mesmo estava com os sintomas da COVID-19, mas estava usando máscara e mantendo o 
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distanciamento; destacou que o grande número de vidas perdidas pela COVID-19 no País, teria 
sido bem menos se os governadores e as autoridades de saúde tivessem ouvido o presidente 
Bolsonaro que desde o inicio do coronavírus falou que o medicamento para o tratamento da 
doença é a hidrocloroquina, azitromicina e ivermectina, os governadores não adquirirão a 
medicação, citou que alguns governadores apreenderam a medicação acima alegando os efeitos 
colaterais, essa situação é um descaso com a vida humana. Falou que respeita o prefeito municipal 
como cidadão e o admira, mas como gestor municipal é nota zero, porque não tem transparência 
com gastos públicos e nem respeito pelas pessoas. Disse que a eleição é de 04 em 04 anos, e as 
pessoas através do voto tem o direito de fazer alternância do poder executivo municipal e do 
poder legislativo, isso é democracia, estamos em ano eleitoral para os municípios de todo o Brasil, 
e devido à pandemia da COVID-19, corre o risco das eleições serem adiadas; citou que assistiu na 
TV a entrevista do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Ricardo Barroso, que se 
for necessário irá prorrogar sim, mais não adiar por mais dois anos, ressaltou que a população de 
Aurora não aguenta mais dois anos do atual gestor municipal.  Disse que estamos em ano eleitoral 
e fica triste quando houve comentários nas redes sociais que a nossa cidade é pequena e a 
população vota no candidato a prefeito municipal para ter um emprego no município e para votar 
no candidato a vereador tem que negociar um emprego, essa situação é lamentável e às vezes 
levam os municípios, os estados a terem uma péssima administração. Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, às doze horas e vinte e oito 
minutos, a presente sessão ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a próxima 
reunião, dia 16 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, 2ºsecretáario:__________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________________________ 
 
Euclênio  Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
 
 


