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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 001/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e dois de fevereiro de dois mil e 
vinte e dois.  
Aos vinte e dois do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 
minutos, no Plenário Nelito Pastana dos Santos 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: Magno Rodrigo Pereira Miranda-presidente; José Maria de Souza 
Moreira-1ºsecretário; Pedro Nunes Pantoja-2ºsecretário; Euclênio Arruda de Souza, José 
Antônio da Silva Araújo, Joelson da Silva Oliveira, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo 
do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. Justificativa verbal 
proferida pelo vereador José Maria de Souza Moreira justificando a ausência do vereador José 
Lucilvio da Costa Lima, por conta de encontra-se na Comunidade Anauera, para tratar de assunto 
de interesse deste município. Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, 
o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Pedro Nunes Pantoja, 
para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 1 versículo 1. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura das Atas das sessões ordinárias: Ordinária e 
solene de encerramento dos trabalhos legislativos, ambas do dia 14/12/202 e a sessão solene de 
abertura dos trabalhos legislativos do dia 15/02/2022, após lidas, foram colocadas em discussão, 
não havendo discussão. Em votação, aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Dando 
sequência o primeiro secretário continuou com a leitura dos expedientes: Ofício nº 001/2022, de 
autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, solicitando o comparecimento a Senhora Vanuza 
Casais, Secretaria Municipal de Educação na sede deste Poder Legislativo Municipal no próximo dia 
22 (vinte e dois) de fevereiro de 2022, ás 10hs:30min., para fins de participar de uma reunião com 
objetivo de prestar esclarecimentos pertinentes ao Piso Salarial Nacional do Magistério de Aurora 
do Pará, este ofício foi protocolado na secretaria de educação no dia 09/02/2022. Requerimento 
nº 001/202, de autoria dos vereadores: Euclênio Arruda de Souza e Magno Rodrigo Pereira 
Miranda, assunto: Solicito a Instalação de Semáforo e Sinalização de transito na BR 010, na Avenida 
Bernardo Sayão, centro, especificamente em frente ao Galpão do Agricultor, cidade de Aurora do 
Pará. Requerimento nº 002/2022, assunto: Solicito a Construção de Um Centro Cultural nesta 
cidade de Aurora do Pará e requerimento nº 003/2022, assunto: Solicito a Reforma da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental SANTA MARIA DO CAJUEIRO na Comunidade Santa Maria do 
Cajueiro, Município de Aurora do Pará, ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. 
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 
001/2022, de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, em discussão, sem discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Os Requerimentos de números 002 e 003/2022, ambos de 
autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, em discussão, sem discussão, em votação, foram 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 
vereadores de acordo com a ordem de inscrição. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a 
tribuna, saudou todos os nobres colegas vereadores, e agradeceu a presença de todos. Iniciou sua 
fala dando respostas aos questionamentos dos nobres colegas vereadores  em relação  a 
Caminhonete desta casa que foi comprada pelo ex-presidente desta casa, Francisco Maurisberto 
Freires de Araújo “Beto”, ressaltou que assessoria jurídica desta casa já tomou as providências 
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cabíveis que já foi dada entrada na ação judicial na Comarca de Aurora do Pará, em face da empresa 
Aliança vendedora do veículo  no valor de R$: 180.900,00 (cento e oitenta mil e novecentos reais), 
na esperança que seja pago pela empresa a  indenização pelos danos materiais e sofridos, portanto 
a empresa já foi notificada sobre ação. Pediu o apoio aos nobres colegas vereadores em relação a 
reformulação do PCCR dos profissionais da educação deste município, pois sabemos que nos 
últimos dias o município tem entrado em discussão entre entidades da educação rede municipal e 
gestão municipal sobre valores de renumeração salarial dos professores, e então o nosso PCCR, 
encontra-se defasado desde do ano de 2012, reforçou que é necessário a reformulação do PCCR, 
estamos aqui para contribuir. Parabenizou a gestão municipal pelos serviços que estão sendo feito, 
citou reformas das escolas em toda região do município como piso das salas de aulas, reformas dos 
prédios das escolas entre outros, portanto, para que as escolas fiquem em bom funcionamento para 
acomodar os alunos e professores. Disse que estar muito feliz pelo retorno das aulas, que iniciaram 
ontem (21), mas infelizmente nesta terça-feira (22) é facultado em todas as repartições públicas 
vinculadas à Secretaria Municipal de Educação deste Município, em virtude do falecimento da 
Senhora Maria Aurilene Costa dos Santos, pois a mesma  era professora e contribuiu para educação 
na Comunidade São Pedro, km 16, na qual tive o privilégio de conhece-la, pois estudamos juntos e 
também fomos amigos, foi minha professora de catecismo, deixou seus sentimentos de perda a 
família e amigos da Senhora “Aurilene”. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a 
tribuna, em nome do Presidente desta casa saudou os nobres colegas vereadores, o vice-prefeito 
“Beto” e demais pessoas presentes. Registrou a presença dos professores Genivaldo e Clevania e 
demais professores, Senhor Leonardo Batista seu irmão e todos os que nos acompanham pela rede 
social facebook. Fez seus agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade. Deixou seus 
sentimentos de pesar aos familiares da professora Aurilene, na qual tive o privilégio de 
trabalharmos juntos no meu primeiro ano como professor, em 1996, na Comunidade do km 16, foi 
uma pessoa que batalhou para levar educação aos munícipes da Comunidade acima. Direcionou sua 
fala ao vereador Magno, em relação ao Projeto de Lei da sua autoria referente ao feriado municipal 
em Aurora do Pará no dia dos Professores, 15 de outubro de cada ano, esse projeto foi aprovado 
por esta casa no ano passado, e em seguida encaminhado para o gabinete da Senhora Prefeita, e  até 
a presente data esta casa não foi informada se o projeto acima foi sancionado ou não pela prefeita,  
solicitou do Presidente desta casa que encaminhe um ofício para o gabinete da Senhora Prefeita 
solicitando informação sobre o andamento do projeto de lei supracitado. Falou sobre a Alteração 
do Regimento Interno deste Poder Legislativo aprovado ano passado por esta casa; disse que 
participou do Congresso das Câmaras Municipais de Vereadores em Belém no ano passado,  no ato 
do congresso foi acessado o portal de transparência deste Poder Legislativo no campo do Regimento 
Interno deste Poder Legislativo, e sentiu  vergonha perante as pessoas, pois o nosso Regimento 
Interno estar digitalizado com diversas rasuras, Pediu ao Presidente, Magno Rodrigo que seja 
publicado no portal de transparência deste Poder Legislativo  com qualidade o Regimento Interno 
com as devidas alterações. Disse que apresentou um requerimento da sua autoria no ano de 2020, 
solicitando a construção de uma galeria próximo ao galpão do agricultor, as margens da BR 010, 
centro da cidade, aprovado por esta casa, e em seguida encaminhado para o gabinete do ex-prefeito 
Jorge Chicó, ressaltou que até a presente data não tomada as medidas cabíveis em relação a galeria, 
pois quando chove transborda, e pediu que fosse elaborado novamente o requerimento com nome 
de todos os vereadores; e além dessa galeria, é importante que a Senhora Prefeitura faça uma galeria 
atrás da Igreja do Evangelho Quadrangular, para que a água seja jogada no rio Coité, pois essa 
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semana com as fortes chuvas deu enchentes nas ruas do centro da cidade como casas, praça matriz; 
destacou que há muitas coisas a serem feitas no município, mas esta situação acima é prioridade. 
Disse ao vereador “Toninho” sobre o PCCR, que ano passado encaminhou ofícios para Secretaria de 
Educação e SINTEPP deste município, e também fez um memorando para esta casa, triplos 
solicitação para que seu nome seja incluído nos estudos de analise do PCRR, pois, não faço parte da 
comissão de educação permanente desta casa e nem da comissão SINTEPP; Falou que tramitou e 
aprovou nesta casa o PCCR da educação da rede municipal deste município no fim da gestão 
municipal anteriores, sob pressão, pois alguns parlamentares na época aproveitaram a situação que 
o município estava enfrentando; ressaltou que no fim do mandato do gestor municipal anterior 
algumas pessoas lhe procuraram para acelerar os estudos de reformulação do PCCR nesta casa, 
porque estava no fim do mandato, pois sob pressão o gestor anterior iria sancionar o referido PCRR 
no fim da gestão; destacou o PCCR é muito sério não deve ser feito desta forma, mas sim com cautela 
e estudos, pois disciplina a questão salarial, gratificações da categoria da educação, repudiou 
profundamente o Anteprojeto de lei do PCCR nesta casa sob pressão no fim de mandato; ressaltou 
que a Senhora Prefeita sabe da importância do PCCR para os profissionais da educação e que a 
mesma sancionará. Ressaltou que o PCCR deve ser analisado com responsabilidade para garantir o 
direito dos professores, não que seja analisado pelo lado partidário. Falou que precisamos analisar 
o PCCR da área da saúde pública. Devemos reformular e organizar as nossas leis Municipais como a 
Lei Orgânica e demais leis para facilitar o acesso aos munícipes Aurorense. Disse ao vereador 
Magno, sobre a reforma e construção do galpão do agricultor, que o pintor da obra estar 
prejudicando sem intenção as lojas, carros e motos que trafegam as proximidades do local, pois o 
vento espalha a tinta que sai pelo jato. Falou que no ano de 2018, encaminhou um requerimento 
para o gabinete municipal solicitando equipamentos de proteção para os funcionários da secretaria 
de obras, pois os funcionários das obras do nosso município não fazem uso dos EPI’s e também falou 
sobre algumas empresas que deixam obras inacabadas no município. Falou em questão do piso 
salarial nacional dos professores do magistério e esclareceu que na sexta-feira anterior, foi 
determinação estadual do SINTEPP, que todos os munícipios fizessem paralisação nas ruas das 
cidades e a paralisação também foi estendido aos outros estados do Brasil, nos municípios que ainda 
não foram cumprido o piso salarial, e os profissionais da educação do nosso município foram as 
ruas não para fazer baderna ou denegrir a imagem de ninguém, explicitou que o SINTEPP deste 
município é um órgão legalizado, que tem a obrigação de lutar pela manutenção da classe 
trabalhadora da educação da rede municipal, e repudiou a atitude das pessoas que se aproveitam 
do momento para fazer baderna e usar ideologia política, frisou o SINTEPP é uma instituição 
apartidária. Portanto, o intuito da paralisação é mostrar para a sociedade a importância do 
cumprimento do piso salarial, e chamar atenção da gestão municipal para que seja analisado pelo 
ângulo da categoria dos professores. Convidou a Comissão de educação desta casa, para participar 
de uma reunião na próxima sexta-feira (25) para tratar do assunto do estudo e análise do piso 
salarial do magistério seja cumprido; ressaltou que é de grande importância que seja cumprido o 
piso salarial dos professores, pois aquece e fortalece a economia do nosso município. O vereador 
Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna saudou todos os vereadores, vice-prefeito “Beto” e 
todos que nos assistem pelo fecebook. Agradeceu a Deus por mais um dia nesta casa. Agradeceu o 
Secretário Municipal de Obras e o Diretor de Obras, por ter realizado a manutenção da iluminação 
pública da Comunidade Vale do Capim, pois há muitos anos não havia sido iluminada. Falou que os 
agricultores das Comunidades: Vale do Capim, Ariramba e São Marcos, estão muito felizes pelo 
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serviço de gradação de terras com os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura, e agradeceu 
o Secretário Municipal de Agricultura, Senhor “Didi Gomes” por disponibilizar os tratores agrícolas 
aos agricultores das Comunidades acima. Agradeceu o Secretário Municipal de Meio Ambiente, 
Jotaci Ferreira Lima, pela realização de serviços de limpeza pública nas Comunidades Vale do Capim 
e Ariramba, disse que em breve a Comunidade Zé Leondas será contemplada com os serviços de 
limpeza pública. Colocou-se à disposição desta casa para trabalhar em prol do município, e também 
para opinar e aprovar requerimentos que irão beneficiar o nosso município. Agradeceu a Secretaria 
Municipal de Saúde, Alcione Santana de Oliveira, por estar disponível quando preciso para ajudar 
pacientes nos momentos mais difíceis.  O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna fez seus 
agradecimentos a Deus pela oportunidade de estar presente nesta casa, em nome do Presidente 
desta Casa saudou todos os colegas vereadores, vice-prefeito “Beto”, e todas as pessoas que estão 
nos assistindo pela rede social facebook. Agradeceu a presença de todos nesta plenária e que todos 
sejam bem-vindos. Agradeceu o Secretário Municipal de Obras, Valdenir Aguiar Sales, pelo ótimo 
trabalho que vem desenvolvendo no nosso município juntamente com a Secretaria Municipal de 
Educação, Vanuza Casais, em relação as reformas das escolas municipais, ressaltou que já era para 
ter iniciado as reformas mais cedo, porém o importante é fazer. Agradeceu a Senhora Prefeita pelo 
empenho e por estar organizando o nosso município da melhor forma possível. Finalizou desejando 
bom dia a todos. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna em nome do Senhor 
Presidente desta casa cumprimentou todos os vereadores, vice-prefeito “Beto” e demais presentes, 
em nome do vereador Rosivaldo “Painho” cumprimentou os que acompanham pela rede social 
facebook. Disse ao Senhor Presidente Magno Rodrigo, que na última sessão do ano passado pediu a 
Vossa Excelência que fosse elaborado um projeto de lei sobre ajuda de custos aos agricultores de 
baixa renda, que não tem condição de custear o combustível para utilizar os tratores agrícolas para 
gradear suas terras, pediu novamente ao Senhor Presidente que seja elaborado o referido projeto 
de lei; Pediu que seja providenciado o projeto de lei do PCCR do piso salarial dos professores; pediu 
com urgência a assessoria jurídica e contábil desta casa de leis, que seja elaborado o projeto de lei 
que custeia o deslocamento dos professores da rede municipal da sede do município para o interior 
deste município. Falou sobre a ponte da Comunidade Bom Remédio, que na gestão anterior era 
criticada nas redes sociais por não fazer as obras com agilidade, mas hoje vejo que apenas um 
requerimento do ano passado solicitando a construção da ponte acima de concreto, relatou 
sabemos que os recursos tanto próprio quanto emendas parlamentares há demora para liberação; 
disse a referida ponte antes havia corrimão para proteção de quem trafega pela mesma, assim 
causando vários acidentes sem vítimas, pediu que seja feito a reforma da ponte com extrema 
urgência. Mencionou sobre a reforma da UBS da Comunidade Ipitinga que foi feito de péssima 
qualidade, o mesmo constatou que o telhado está danificado, pois quando chove molha tudo dentro 
da UBS, segundo informações já foi feito os reparos do telhado, não sei se o serviço ficou 100% (cem 
por cento). Falou sobre o piso salarial dos professores, que na sexta-feira anterior houve uma 
reunião neste Poder Legislativo com a Senhora Prefeita, juntamente com os professores e 
vereadores, e no ato da reunião a Senhora Prefeita disse que não teria como pagar o piso salarial 
dos professores e nem como apresentar uma proposta a classe, por conta do recurso ser 
imprevisível, frisou que a Senhora Prefeita quer ganhar tempo fazendo uma reunião sem apresentar 
proposta de pagamento do piso salarial; porém o recurso do nosso município corresponde a cerca 
de R$: 44 (quarenta e quatro milhões de reais), que o recurso pode vir a mais deste valor, e não a 
menos; disse que a Senhora Prefeita também disse que os professores teriam direito de reivindicar 
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seus direitos através de greves e manifestações nas ruas, mas que a partir disso, a classe não teria 
nenhum acordo com a mesma. Disse que a lei estar para ser cumprida, e que os professores 
merecem o reajuste salarial, e que a gestão municipal anterior quando  foi dado o direito de 12, 4% 
(doze virgula quatro por cento) de reajuste salarial no último ano do mandato da gestão anterior, a 
gestão negociou com os professores o reajuste de 8% (oito por cento), e no final da gestão foi pago 
o reajuste de 12,4% (doze virgula quatro por cento) , então há possibilidades de pagar o reajuste 
atual aos profissionais da educação, disse que tem que enxugar a folha de pagamento para poder 
cumprir com o piso de 33, 24% (trinta e três por cento), citou que tem profissional da educação que 
estar com  desvio de função trabalhando 150 horas aulas e recebendo 200 horas entre outas, dessa 
forma há possibilidade de cumprir o piso salarial deste ano para os professores. Relatou que a 
Senhora Prefeita disse em um vídeo publicado na sua rede social facebook, que não é contra o piso 
salarial, mas não pode pagar, porque paga o INSS, ressaltou dizendo que o valor do INSS é 
descontado automaticamente do servidor público; são 279 (duzentos e setenta e nove) professores 
do magistério concursados no município, calculando a estimativa do piso para cada professor 
receber de R$:1.200,00 (hum mil e duzentos reais) aproximadamente R$: 300 (trezentos mil reais) 
mensal esse valor multiplicando-se por 12, chegamos aproximadamente R$: 4 (milhões de reais) de 
aumento na folha de pagamento anual dos professores do magistério concursados, reforçou que há 
possibilidade da Senhora Prefeita cumprir o pagamento do piso salarial para professores do 
magistério, para que possamos evitar greves, sendo que a lei é bem clara o piso é só para os 
professores do magistério . Perguntou ao Senhor Presidente desta casa quanto foi o valor do recurso 
deste Poder Legislativo devolvido para o Poder Executivo Municipal no fim do ano passado? Uma 
parte ao Presidente, Magno Rodrigo, disse que este Poder Legislativo devolveu R$: 
192.000,00(cento e noventa e dois mil reais) para o Poder Executivo. O parlamentar retomando a 
falar, disse que não é contra o poder legislativo devolver recursos para o poder Executivo, 
questionou que o valor acima era para ter construído gabinetes para os vereadores. Uma Parte ao 
Presidente desta casa, falou que não foi possível construir gabinetes por que não constava na LDO 
deste ano construção para este Poder Legislativo. O Parlamentar retomando a fala, disse  em 
conversa com Vossa Excelência que no início do ano passado tinha a possibilidade de construir os 
gabinetes, mas não se atentou para a situação. Falou que o recurso do Poder Legislativo devolvido 
ao Poder Executivo, foi destinado para a Secretaria Municipal de Saúde, esse recurso foi investido 
na compra de 02 (dois)veículos Mobi 0km para a Secretária de Saúde, porém o dinheiro deveria ser 
destinado para o pagamento de alguns servidores da área da saúde que estão com o salário em 
atrasos, devido o recurso da saúde estar atrasado, nada contra a compra dos veículos, na sua opinião 
a prioridade é o pagamento do salário dos servidores da saúde”. Pediu ao Senhor Presidente que 
tome as medidas cabíveis em relação há um cidadão que estar na plenária lhe ofendendo com 
palavras de baixo calão. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna cumprimentou o 
Presidente desta casa, todos os parlamentares e demais presente na plenária e as pessoas que 
acompanham pela rede social. Iniciou seu pronunciamento falando que estamos aqui para resolver 
a questão do piso salarial nacional do magistério e não para fazer críticas sem soluções, e disse que 
gostaria que o piso salarial dos professores fosse igual ao aumento dos salários dos vereadores, 
prefeito, secretários, que foi aprovado nesta casa de leis; ressaltou que o certo é cumprir a lei do 
piso salarial, e se for necessário pedir aumento dos recursos para o Presidente da República. Falou 
que na Comunidade Rocinha, não tem mais o veículo da saúde para fazer o transporte dos pacientes 
até ao hospital da sede do município, e disse que irá pedir explicações para a Secretaria Municipal 
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de Saúde, e além disso a estrada da Comunidade acima estar quase intrafegável. Disse ao vereador 
Joelson, que realmente a ponte da Comunidade Bom Remédio estar sem o corrimão de proteção, e 
que uma moça quase cai no rio, devido à falta desta proteção, e que há necessidade de colocar 
tubulação, pois quando chove a situação da estrada fica crítica. Disse que na Comunidade Ipitinga, 
há necessidade de concluir a obra da quadra de esportes, e também algumas ruas estão sem 
iluminação pública. Há também o caso da quadra de esportes da Vila Santana do Capim, que está se 
deteriorando e não concluem a obra, pediu que devem ser solucionados independente de qual 
gestão municipal. As estradas vicinais da região Cajueiro estão em péssimas qualidades. Disse que 
Comunidade do Cravinho estar precisando de uma limpeza pública, de reparos na iluminação 
pública e a instalação de tubulação na estrada, pediu ao Secretário Municipal de Obras urgência nas 
problemáticas acima.  Pediu a Senhora Prefeita, que entre em um bom consenso para pagar o piso 
salarial dos professores. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna em nome da Mesa 
Diretora saudou todos os vereadores, vice-prefeito “Beto” e demais presentes. Agradeceu o 
internauta Senhor João Lopes que nos assiste pela rede social facebook. Disse que trafegou pela 
ponte da Comunidade Bom Remédio, no sábado anterior à noite em um momento de fortes chuvas, 
e a ponte estava muito lisa e sem o corrimão de proteção, sabemos que o orçamento da ponte de 
concreto estar próximo de ser liberado, mas enquanto isso é necessário fazer reparos na mesma. 
Disse que esteve andando pelas ruas da cidade e observou que as luminárias foram instaladas há 
10 ou 15 dias estão queimadas, e que a gestão municipal deve investir em lâmpadas que sejam mais 
cara, porém que tenham uma durabilidade. Disse que fez ofício solicitando a presença da Secretaria 
Municipal de Educação, Vanuza Casais, neste Poder Legislativo para esclarecer sobre o piso salarial 
dos professores do magistério; disse que nunca foi contra ao reajuste salarial dos professores; Falou 
que esteve presente na reunião com o SINTEPP, a Prefeita e vereadores, foi acorda na reunião que 
será feito um levantamento dos recursos do município juntamente com a comissão de educação da 
câmara, prefeitura e SINTEPP, mas até o presente momento não houve a reunião de levantamento 
dos recurso e estou aguardando marcar a reunião até porque faço parte da comissão de educação; 
e espero que com bom senso chegaremos a uma solução. Agradeceu aos vereadores pela aprovação 
do requerimento nº 001/2022, da sua autoria em conjunto com o vereador Magno Rodrigo.  
Parabenizou o vereador “Dinho”, pelos requerimentos nesta terça-feira (22), citou a construção de 
um espaço cultural para o nosso município. Disse que amanhã (23), estará indo a Ananindeua/PA, 
para falar com a candidata a Deputada Federal Doutora Alessandra e esposa do Doutor Daniel, e irá 
pedir um ginásio de esportes para o nosso município, e se caso for eleita em seu primeiro ano de 
mandato que seja disponibilizado o ginásio para o nosso município. Relatou que o Deputado 
Estadual Chamonzinho, prometeu-me a construção do muro do campo de futebol Batistão, para que 
possa ser realizado eventos, assim tem a possibilidade de arrecadar alimentos pela entrada, para 
fazer doação as famílias carentes do nosso município. Finalizou agradecendo ao Secretário 
Municipal de Obras, “Valdenir” por atender os requerimentos, ofícios   e pelo respeito a esta casa. O 
vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna em nome do Senhor Jesus que é o dono da vida 
saudou a todos os presentes. Deixou seus sentimentos de felicidade por estar presente nesta casa 
de leis. Disse que foi cobrado pela população sobre o telhado da Unidade de Saúde Estratégia da 
Família (ESF), da Comunidade Ipitinga, que estava com problemas há anos, mas fez requerimentos, 
direcionados a Senhora Prefeita e ao Secretário Municipal de Obras, solicitando a manutenção do 
telhado da da referida unidade de saúde, porém o detalhado já foi trocado. Falou em relação ao 
ginásio de esportes da Comunidade Ipitinga, que devemos esperar a empresa concluir a obra. 
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Parabenizou o Senhor Presidente desta casa pela devolução do recurso da câmara para à prefeitura 
municipal deste município, e assim ter sido investido em veículos para a secretaria de saúde; e 
esperamos que este ano tenhamos uma reforma nesta casa, pois precisamos de gabinetes para os 
vereadores para atender a população. Agradeceu pelos requerimentos da sua autoria atendidos na 
região Ipitinga, como as reformas das escolas para melhor atender os professores e alunos; 
agradeceu a Senhora Prefeita por atender as necessidades do município. Disse há muito a ser feito 
em nosso município, mas que aos poucos estão sendo realizados as obras no município. Disse que 
há estradas vicinais que ainda precisam ser recuperadas, citou a estrada da Comunidade Ipitinga, 
que em breve será solucionada, pois precisa ser instalado tubulações na estrada. Disse que o espaço 
cultural é de suma importância para o nosso município. Agradeceu a Deus pelas coisas que estão 
acontecendo em sua vida, e que se estamos aqui como vereador é com a permissão de Deus, e não 
devemos nos exaltar, então vamos nos empenhar ao máximo para irmos em busca de recursos. 
Agradeceu o Deputado Estadual Chamonzinho por destinar rabetas para as Comunidades 
Ribeirinhas do nosso município. Ressaltou que no dia 01 de maio deste ano, irei fazer um evento na 
Comunidade Santa Rosa, com destruição de prêmios e ações. O vereador José Maria de Souza 
Moreira usou a tribuna cumprimentou cordial bom dia a todos, fez seus agradecimentos a Deus. 
Em nome do professor e vereador Carlinhos, cumprimentou todos os vereadores, vice-prefeito 
“Beto”, o professor Genivaldo e demais professores. Disse que desde a semana passada estamos 
vivenciando muitas discussões e questionamentos em relação ao piso salarial dos professores do 
magistério; frisou que nunca se opôs ao piso do magistério, porém como professor e vereador não 
preciso ir as ruas ou rede social para se manifestar e concretizar aquilo que é direito por lei, pois 
temos uma Secretaria Municipal de Educação competente e uma Prefeita responsável, que em 
hipótese alguma quer lesar o direito de qualquer cidadão, como a Senhora Prefeita disse na reunião 
de sexta-feira anterior, que jamais iria se negar a pagar o piso salarial, mas que tendo o 
conhecimento do estudo da folha de pagamento não teria como pagar o piso nacional; e a Senhora 
Prefeita estar preocupada com a situação do piso, e a mesma irá buscar meios para solucionar a 
essa problemática. Disse que foi fato a Presidente do SINTEPP da sub sede do município, não deu 
posição se iria levar uma comissão para análise da folha analítica de pagamento dos servidores da 
educação, mas que iria levar a proposta aos membros do SINTEPP, que se negaram a formar a 
comissão, porém o estudo do piso salarial será feito, e a primeira audiência está marcada para a 
próxima sexta feira. Frisou que a Comissão de Educação desta casa foi criada no ano passado, no 
início da gestão, e que houve críticas da população e de alguns vereadores por não poderem fazer 
parte da reunião. Disse que a população deve ter os pés no chão, pois o que é direito ninguém irá 
tirar, mas que devemos agir dentro da legalidade. Disse que Aurora do Pará não estar inadimplente, 
pois hoje estamos no dia 22 de fevereiro, e a portaria sobre o piso salarial foi estabelecida no dia 07 
de fevereiro de 2022; frisou que esta casa não é contra o cumprimentou do piso nacional, mas que 
seja realizado de forma responsável, onde não possamos ter consequências futuramente. Disse ao 
vereador Joelson, que não se recorda da Senhora Prefeita ter dito na reunião que não iria pagar o 
piso salarial, ela disse que não iria pagar no momento, pois deveria fazer um estudo da folha 
analítica dos servidões públicos. Falou que ainda estamos no prazo para dar respostas a categoria, 
e não estamos em posição de ganhar tempo, mas sim fazer com responsabilidade. Frisou em relação 
as críticas que recebe de que sou da classe, e estou me escondendo, e nem preciso de tal atitude, 
porém sou ao diálogo para resolver os problemas, e que brevemente esta problemática será 
solucionada. Disse que estar de acordo se houver a criação de uma comissão especial para análise 
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do piso salarial. Disse aos nobres colegas vereadores que a maioria das escolas estão sendo 
reformadas para receber os alunos e iniciar as aulas na próxima segunda-feira. O vereador Magno 
Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna agradeceu a presença de todos os presentes, em nome 
do vereador “Toninho”, cumprimentou todos os vereadores, a Secretaria Municipal de Educação, 
Vanuza Casais e as pessoas que acompanham pela rede social facebook. Disse que como vereador 
em seu segundo mandato sempre defendeu qualquer classe dos funcionários públicos, e todos os 
professores sempre tiveram o nosso respeito; disse que respeita a greve, é democrático, mas na seu 
concepção a greve deve ter a negatividade do direito, ou seja, a gestão não se negou em sentar e 
debater com a classe, diferente de outras gestões anteriores; disse no dia 08 de fevereiro do 
corrente ano, teve a reunião com o SINTEPP, a Senhora Prefeita e vereadores, no ato da reunião a 
Senhora Prefeita em nenhum momento não disse que não iria pagar o piso salarial nacional, mas 
sim que o município não tem recursos para seguir a ordem da união, e a Prefeita formou uma 
comissão com três membros, para fazer o estudo de análise de como pagar o piso salarial aos 
professores do magistério. Disse que o SINTEPP deveria formar uma comissão e aguardar o estudo 
analítico da folha de pagamento. E quem estar falando que a Senhora Prefeita estar ganhando 
tempo. Lembro-me que na gestão passada houve o PAD, para demitir professores, e as pessoas que 
hoje estão na linha de frente das manifestações em nenhum momento vieram nesta casa de leis 
defender os direitos da classe na época, assim como nunca teve uma gestão que reuniu com prefeito, 
vereadores e SINTEPP; disse que na reunião já mencionada com acima foi mostrado pelo contador 
da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará  a realidade dos recursos do nosso município, e repito 
que em nenhum momento a Senhora Prefeita disse que não iria pagar o piso salarial nacional, mas 
sim agir com responsabilidade, pois citou que se pagasse o mês de março deste ano,  e os meses 
subsequentes os salários atrasariam por falta de recursos o que não pode acontecer, pois há 42 
(quarenta e dois) funcionários afastados e recebendo, pois os professores aposentados devem 
receber a sua garantia de direito. Frisou que na gestão passada haviam diversas perseguições com 
a classe dos professores e hoje não faz mais parte da nossa realidade; e que a Senhora Prefeita estar 
tentando normalizar os direitos dos servidores da educação, uma vez que em nenhuma outra gestão 
foi pago o 1/6 do salário de férias aos professores. Falou que as escolas das Comunidades estão 
sendo reformadas, como a escola do Monte Alegre, Santa Fé, Boa  União, entre outras para receber 
os alunos com dignidade; a reforma das Unidade de Saúde: da Comunidade Ipitinga, Luis Vidal no 
Bairro Aparecida e a UBS do centro da Cidade, pois todas com os telhados danificados e com 
problemas na instalação de energia elétrica em péssimas qualidade. Falou em relação as obras das 
quadras de esportes não concluídas, portanto, as empresas responsáveis pelas obras das quadras 
já formam notificadas com ação civil; falou sobre a recuperação das pontes do Município, que a 
Senhora Prefeita recuperou 22 (vinte e duas) pontes no ano passado; falou sobre as estradas que 
há mais de 07 anos sem reparos, e estão sendo recuperadas neste período, como exemplo da região 
Maracaxí. E ainda há muito o que se melhorar no município, juntamente com os vereadores em 
busca de recursos. Disse ao vereador Joelson, que se os salários da saúde estão atrasados é por culpa 
do Ministério da Saúde, e não da gestão municipal, pois os repasses estão chegando atrasados e 
diminuídos; em relação ao projeto de lei de ajuda aos agricultores de baixa renda, porém o 
município não tem condição de custear o combustível para os tratores agrícolas, questionou-se ao 
vereador Joelson o porquê não foi feito este projeto de lei antes. Ressaltou que independente de 
bandeira partidária devemos ser conscientes de algo que está sendo feito em nosso município. O 
Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra a Senhora 
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Vanusa Casais, Secretária Municipal de Educação de Aurora do Pará, para prestar 
esclarecimentos sobre o Piso Salarial Nacional do Magistério de Aurora do Pará. Boa tarde a 
todos. Expressou dizendo sobre a receita um pouco de mais de  R$ 29 (vinte e nove milhões de reais) 
anual, dentro desse valor estar incluída a receita de impostos de mais de R$ 17 (dezessete milhões 
de reais); temos uma complementação da União Pará mais de R$ 11 (onze milhões de reais) e a 
complementação da união VAAT de R$ 412.873,74 (quatrocentos e doze mil e oitocentos e setenta 
e três reais e setenta e quatro centavos), o montante de 100% (cem por cento)de mais de R$ 29 
(vinte e nove milhões de reais) esse valor é a receita do ano passado finalizando no mês de janeiro 
deste ano. Falou que para cumprir com a folha de pagamento do ano passado a prefeita teve que 
complementar com mais de R$ 4 (quatro milhões de reais). Ressaltou que a folha de pagamento 
ainda estar bem inchada e precisa ser enxugada. Falou sobre o reajuste salarial que é bem 
complicado porque tem que ser pago o reajuste com responsabilidade, portanto, já foram feitas 
algumas previsões, essas previsões vão alternando os valores tanto que no mês de janeiro a prefeita 
complementou com mais de R$ 4 (quatro milhões de reais), ainda não sabemos o valor do recurso 
que vai entrar na secretaria de educação neste mês e assim serão os meses subsequentes, essas 
previsões são instáveis. A receita prevista para entrar na secretaria de educação este ano é de mais 
de R$ 43 (quarenta e três milhões de reais). Disse que já foi feito a previsão da receita da secretaria 
de educação para este ano, um pouco mais de R$: 46 (quarenta e seis milhões de reais) da folha de 
pagamento, então já estamos com déficit de mais de R$ 3 (três milhões de reais), reforçou dizendo 
a prefeita está sempre entrando com a contrapartida para a secretaria de educação; assim de 
imediato não podemos dá uma resposta de pagamento do piso salarial. Disse que em nenhum 
momento tanto a prefeita municipal quanto como secretária se negaram a pagar o piso salarial, 
relatou que também é professora e também já lutou pelos seus direitos, “ vamos trabalhar pela 
educação melhor no município”; frisou estamos estudando uma maneira de cumprir com o 
pagamento piso do atual, porque de imediato não temos uma resposta; disse que já foi formalizados 
as comissões com três membros de cada instituição, prefeitura municipal, secretaria municipal de 
educação e SISPEMAP de Mãe do Rio, frisou que o SINTEPP de Aurora não apresentou os membros 
da comissão para fazer os estudos de análise se há possibilidade ou não de pagar o reajuste salarial. 
Disse que o Presidente da República deu o reajuste  de 33, 24% (trinta e três virgula vinte e quatro 
por cento) piso salarial dos professores do magistério, esse reajuste do piso é uma atitude 
impensada sem fazer um levantamento da realidade das prefeituras do Brasil, não podemos fazer 
um reajuste contando com a realidade dos estados Sul e Sudeste, fez uma comparação da realidade 
de melhorias das escolas do sul e sudeste, portanto, não menosprezando a nossa região Norte que 
escolas são mais precárias no Brasil, citou o gráfico geral do Brasil e vê a colocação das escolas no 
Sul, Sudeste e façam a comparação com as escolas do Pará e observe a situação do Pará, essa 
situação do reajuste do piso não tem afetado somente a Prefeitura Municipal de Aurora do Pará,  e 
sim diversas prefeituras municipais do Brasil. Reforçou que é necessário cautela para realizar o 
estudo sobre a atualização do Piso, e que se faz muito importante avaliar a melhor forma para que 
seja feito com responsabilidade, sendo esse o objetivo da Gestão municipal. Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às treze horas e 
14 minutos, convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão no dia 08 de 
março de 2022, e não havendo mais nada a tratar o primeiro secretário 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.  
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