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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 005/2020 
  
1ºPeríodo, 8ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e três de junho de dois mil e 
vinte.  
Aos vinte e três 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, a Vereadora e primeira secretária Maria Odília 

dos Santos Carvalho assumiu a presidência da reunião e solicitou que a Vereadora Nelita Carla dos 

Santos Albuquerque para que assumisse a 1ª secretaria e convidou a Vereadora Clara Regina Sales 

Dias para  que assumisse a 2ª secretaria. Em seguida a Senhora presidente em exercício solicitou a 

segunda secretária em exercício que fizesse a verificação de quórum onde constou a presença dos 

seguintes Edis: Maria Odília dos Santos Carvalho-Presidente em exercício; Nelita Carla dos 

Santos Albuquerque-1ª Secretária em exercício; Clara Regina Sales Dias–2ª Secretária em 

exercício; Euclênio Arruda de Souza, João Bosco Gomes, Valdinei das Graças Chaves. As 

ausências justificadas dos Vereadores: Evandro José da Cunha, Francisco Maurisberto Freires 

de Araújo, Joelson da Silva Oliveira, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Magno Rodrigo 

Pereira Miranda. Após constatar número legal, invocando a benção de Deus, a Senhora 

Presidente em exercício declarou aberta a presente Sessão e convidou a Vereadora Nelita Carla 

dos Santos Albuquerque para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, onde leu em 

Eclesiástico capítulo 12, versículos 1 a 4. Dando prosseguimento à primeira secretária em 

exercício fez a leitura das Atas das Sessões Ordinárias dos dias; 02/06, 09/06 e 16/06/2020, após 

lidas, foram colocadas em discussão, não havendo discussão. Em votação, aprovadas por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Prosseguindo a primeira secretária em exercício 

continuou com a leitura dos expedientes; Ofício nº 021/2020-SMA/PMAP, em resposta ao ofício 

nº 020/2020- GAB/PRES/CMAP, peço a Vossa Excelência, apresente fato pertinente, a pasta de 

secretaria de Administração, uma vez que sua alegação é pertinente a secretaria de Saúde, que 

tem fundo específico e que responde qualquer ato de (contratação, descontratação, pagamentos 

de salário, gratificações e outros atos), portanto quem responde por taus atos, em esfera 

municipal é a secretaria de saúde, Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos e o Prefeito Municipal, 

Jorge Pereira de Oliveira, coloco a disposição a sua excelência ou qualquer membro do Poder 

Legislativo, a qualquer ato pertinente, de minha pasta. Ofício nº 100/2020-SMS/GAB, 

cumprimentando-o, vimos por meio deste encaminhar em anexo para conhecimento o Projeto 

Ação Itinerante para o enfrentamento da COVID-19, em Aurora do Pará. Ofício nº 102/2020-

SMA/GAB, em resposta ao Ofício nº 021/2020-GAB/PRES/CMAP, cumprimentando-o, e em 

atenção ao assunto em epígrafe, que solicita a presença da Secretária Municipal de Saúde para dar 

esclarecimentos pertinentes sobre a remoção de insalubridade e gratificações dos servidores da 

área da saúde pública que estão à frente do enfrentamento á COVID-19, justificamos a 

impossibilidade de sua presença por ela está afastada mediante a apresentação do atestado em 

anexo. A demais não é competência do Senhor Givaldo Lopes de Lima apresentar. Requerimento 

nº 010/2020, de autoria da vereadora Clara Regina Sales Dias, assunto: solicito a manutenção do 
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asfalto da via pública, da Rua Manoel Nilo localizada no bairro Vila Nova neste Município. 

Requerimento nº 011/2020, assunto: Solicitar a Roçada, a Limpeza do Campo de Futebol Batistão 

e a conclusão da Obra da Quadra de Esporte no bairro Aparecida; requerimento nº 012/2020 

assunto: Solicitar a roçagem, manutenção da iluminação pública e a recuperação das seguintes 

ruas: rua dos violeiros e a rua do conjunto conhecido por “conjunto do Gleison” localizada atrás do 

Posto de Saúde no bairro Vila Nova e requerimento nº 013/2020, assunto: Solicito a Manutenção 

da Iluminação Pública da Vila Ipitinga, neste Município, triplos de autoria do Vereador Euclênio 

Arruda de Souza. Requerimento nº 014/2020, de autoria do Vereador João Bosco Gomes, assunto: 

Solicito a Recuperação das Estradas Vicinais que dá acesso as seguintes Vilas: Ariramba, São 

Marcos e Vale da Bacaba até ao Sítio Verde, 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 010/2020, de autoria da Vereadora 

Clara Regina Sales Dias. Em discussão, sem discussão. Em Votação, aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes. Requerimento nº 011/2020, requerimento nº 012/2020 e requerimento nº 

013/2020, triplos de autoria do Vereador Euclênio Arruda de Souza. Em discussão, sem discussão. 

Em votação, aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 014/2020, 

de autoria do vereador João Bosco Gomes. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem em tema livre. 

A vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna, cumprimentou bom dia a 

todos que estavam presentes na sessão. Discursou, mostrando sua preocupação referente à atual 

conjuntura do mundo que é a COVID-19, relatou sobre o Decreto Municipal que saíra referente ao 

combate a esta pandemia, disse que espera que essas precauções e ações sejam eficazes e baseado 

na ciência, pois os novos casos de coronavírus em nosso município estão se alastrando 

principalmente nas Comunidades e deixou um recado a todos os munícipes que continuem 

tomando as devidas prevenções de higienização e fiquem em casa, pois é a melhor forma de não 

ser infectado pelo vírus  e de evitar a  disseminação.  O vereador João Bosco Gomes usou a 

tribuna, deu bom dia a todos que estavam presentes na sessão. Compartilhou o pronunciamento 

da vereadora Nelita Carla referente ao Decreto Municipal, e disse que espera que o mesmo seja 

com ações mais rígidas, citou exemplo dos municípios de Paragominas/PA e Ipixuna do Pará que 

fecharam a entrada das cidades acima; relatou que os funcionários públicos da área da saúde a 

maioria está com COVID-19 ou já tiveram. Perguntou, por que a secretária municipal de saúde 

deixa a desejar em relação às medidas de ações no combate a pandemia (COVID-19)? Pois 

sabemos que entrou quase R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), nos cofres do município 

justamente para aplicar no combate contra coronavírus, deixou sua indignação à secretária 

municipal de saúde em relação à falta de investimento em medidas de ações contra a COVID-19. O 

vereador Valdinei das Graças Chaves, dispensou a fala. O vereador Euclênio Arruda de Souza 

usou a tribuna e desejou bom dia a todos que estavam presentes. Elogiou a composição da Mesa 
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Diretora deste Poder Legislativo. Relatou sobre a pandemia (COVID-19), dizendo que a população 

está deixando a desejar, muitos estão fazendo festas como se não tivesse nada acontecendo, por 

esse motivo concorda que as leis de medidas adotadas tanto pelo governo federal quanto pelo 

gestor municipal no combate a COVID-19 fossem mais rígidas, para combater a proliferação da 

doença, frisou que a secretária municipal de saúde, Senhora Maria Marta Núbia Teixeira dos 

Santos, está deixando de fazer seu papel em relação ao combate do coronavírus e espera que essa 

realidade mude para melhor, porém a população Aurorense está à mercê das ações contra o 

coronavírus. A vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna, cumprimentou a todos que 

estavam presentes. Agradeceu aos colegas parlamentares pela aprovação do requerimento acima 

da sua autoria, enfatizou que a administração municipal fez a manutenção da ponte na Rua do 

Galpão do Agricultor e também iniciou a construção da ponte da Rua Pindaré, ambas as pontes no 

bairro Vila Nova, disse que desde do mês de agosto do ano de 2019 apresentou nesta Casa 

requerimentos solicitando a manutenção das pontes das referidas ruas, a gestão municipal pode 

até não está atendendo sua solicitação, mas frisou que a persistência de enviar requerimentos 

para o gabinete do prefeito municipal gera a solução. Relatou que esta Casa encaminhou há duas 

semanas um ofício convocando a presença da Secretária Municipal de Saúde, Senhora Maria Marta 

Núbia Teixeira dos Santos, para prestar esclarecimentos sobre o recurso que entrou na conta da 

secretaria de saúde liberado pelo governo federal para investimento em medidas de ações no 

combate à pandemia (COVID 19) no município, e até o momento a secretária de saúde não 

compareceu neste poder legislativo para prestar esclarecimentos dos recursos, e essa situação é 

improbidade administrativa e pediu ao Senhor Presidente desta Casa que encaminhe outro ofício 

reiterando a convocação da presença da secretária de saúde para prestar esclarecimentos acima, 

repudiou a gestão municipal pela retirada de gratificação de insalubridade dos funcionários 

públicos da área da saúde, em plena pandemia que o país enfrenta. Discursou que foram retirados 

os proventos dos servidores contratados da área da educação da rede pública durante essa 

pandemia, no entanto, questionou que o valor do recurso do FUNDEB não diminuiu, nesse sentido, 

gostaria de saber da secretária municipal de educação o porquê os servidores da educação foram 

afastados por 30 (trinta) dias? A vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho usou a tribuna, 

deu seu cordial bom dia a todos que estavam presentes. Reforçou a fala dos colegas legisladores, 

referente ao avanço do COVID-19 no município, dizendo que uma grande parte da população não 

está fazendo sua parte que é ficar em casa, e espera que todos percebam que não existe tráfego de 

influência quando se tem alguém infectado pelo vírus, pois o município ainda disponibiliza de 

remédios para o novo coronavírus e em casos de internação de pacientes em estado grave da 

doença o hospital municipal não possui UTI, enfatizou que a melhor forma para controlar essa 

pandemia é a prevenção. A parlamentar aguarda que a Secretária de Saúde crie uma campanha de 

prevenção ao novo coronavírus. Dando prosseguimento, questionando a Secretária Municipal de 

Educação, Maria Rosiane Oliveira de Souza: Cadê a merenda escolar dos alunos do município? 

Frisando que são 90 (noventa) dias que as aulas foram suspensas, por causa da pandemia e os 
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recursos continuam entrando na prefeitura municipal, no entanto, até a data presente não foi feita 

a aquisição da merenda, indagou que possuem muitas famílias que tem seus filhos matriculados 

nas escolas do município que dependem da merendar escolar; citou que muitos pais e 

responsáveis de alunos não foram aprovados no cadastro do auxílio emergencial, e solicitou a 

secretária de educação que seja distribuído à merenda escolar em cestas básicas para as famílias e 

responsáveis dos alunos do município. Uma parte a Vereadora Nelita Carla, disse que foi 

informada que algumas escolas da rede pública de ensino do município já receberam peitos de 

frangos que serão incluídos na cesta básica para distribuição dos pais e responsáveis dos alunos 

do município. Retomando a fala a Vereadora Maria Odília, compartilhou a fala da vereadora Nelita 

Carla em relação às escolas do município que receberam os peitos de frango, ressaltou que fica 

feliz, porém ontem esteve participando de uma reunião com os membros do conselho da merenda 

escolar, na qual foi relatado que não foi realizada a aquisição da merenda, por que estar sendo 

providenciado o processo de licitação para realizar aquisição da referida merenda, e a assim que 

for providenciada a licitação irá fiscalizar tanto aquisição e a qualidade da merenda quanto à 

distribuição aos pais e responsáveis dos alunos, portanto, caso identificar as seguintes 

irregularidades: no processo de licitação de aquisição da merenda, na qualidade, e na distribuição 

de forma injusta entre outras, porém irá fazer a denuncia no Ministério Público do Município. 

Falou que o gestor municipal trabalha somente para si, só faz manutenção das estradas vicinais 

nos trechos onde possuem suas fazendas, disse que o prefeito municipal é proprietário de mais de 

1/3 (um terço) da área territorial do município, o restante das estradas ficam à mercê, frisou que a 

função do prefeito municipal é trabalhar em prol da população Aurorense, espera-se que faça seu 

papel, pois a população necessita de melhorias. Em seguida a Senhora Presidente em exercício 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, às onze horas e cinquenta e dois minutos, a 

presente sessão ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 30 de 

junho de 2020, e não havendo mais nada a tratar eu____________________________________1ª secretária 

em exercício da Câmara Municipal de Aurora do Pará, lavrei a presente Ata que após lida, 

discutida e votada será assinada por mim, pela Presidente em exercício e pelos demais 

Vereadores.  

Maria Odília dos Santos Carvalho, presidente em exercício:_____________________________________________ 

Nelita Carla dos Santos Albuquerque, 1ª secretária em exercício:_______________________________________ 

Clara Regina Sales Dias, 2ª secretária em exercício:______________________________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 

João Bosco Gomes:_________________________________________________________________________________________ 

Valdinei das Graças Chaves:_______________________________________________________________________________ 
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