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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 008/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em 26 de abril de dois mil e vinte e dois.  
Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis 
Carlos Araújo do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. 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 17 versículo 1. Dando prosseguimento o primeiro secretário 
fez a leitura da Ata ordinária do dia 12/04/2022 após lida, foi colocada 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 044/2022 –SNTEPP-Subsede 
de Aurora do Pará, solicita a tribuna popular, para a representante legal do SINTEPP, Dra. Priscila 
Martins de Paula, OAB/PA 20706, para fazer uso da fala na próxima plenária, dia 26 de abril, para 
tratar de assunto: Demanda do Magistério. Ofício nº 08 /2022, do gabinete do vereador Pedro Nunes 
Pantoja, vem perante Vossa Senhoria solicitar o comparecimento na sede deste Palácio Legislativo 
Municipal no próximo dia 26 (vinte e seis) de abril de 2022, às 10hs:30min., para fins de participar 
de uma reunião com objetivo de prestar esclarecimentos pertinentes a Distribuição de merenda 
escolar do Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 029/2022, solicitar a Implantação de 
Um Micro Sistema de Abastecimento de Água com a Rede de Encanação na Comunidade Matamatá, 
município de Aurora do Pará, e requerimento nº 030/2022, Solicito a Construção de 01 (uma) 
Quadra de Areia, na Comunidade Santa Rosa, Município de Aurora do Pará, ambos de autoria do 
vereador José Lucilvio da Costa Lima. Requerimento nº 031/2022, de autoria do vereador José 
Maria de Souza Moreira, Solicito a Reforma da Escola Municipal São Francisco, na Comunidade São 
Francisco Rio Capim, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 032/2022, de autoria do 
vereador Euclênio Arruda de Souza, Solicito a Construção de Uma Ponte de Concreto na Rua Coité, 
no Bairro Vila Nova. Requerimento nº 033/2022, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, 
Solicito a Reforma em Geral e a Construção de 02 (duas) Salas de Aula na Escola Municipal Raimundo 
Trajano de Lima, na Comunidade São Pedro do Ariramba, Município de Aurora do Pará. 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. Requerimentos de números 029 e 
030/2022, ambos de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, em discussão, nenhuma, em 
seguida em votação, ambos foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 031/2022, de 
autoria do vereador José Maria de Souza Moreira, em discussão, nenhuma, em seguida em votação, 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 032/2022, de autoria do vereador Euclênio Arruda 
de Souza, em discussão, nenhuma, em seguida em votação, aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 033/2022, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, em discussão, 
nenhuma, em seguida em votação, aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente fazendo uso 
de suas atribuições legais concedeu a palavra ao Senhor Adnaldo Queiroz Reis – Diretor de 
Departamento Municipal de Merenda Escolar de Aurora do Pará, para falar sobre a Distribuição de 
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merenda escolar nas escolas deste município. Cumprimentou bom dia a todos e a todas. Falou que 
no ano passado devido a pandemia foi realizado o processo de licitação de aquisição de kits de 
merenda escolar. Disse que este ano as aulas começaram gradualmente. Relatou sobre a empresa 
vencedora do processo de fornecimento de merenda escolar da rede municipal, a mesma tem 
dificuldades de atender as necessidades do município, por conta que o processo de licitação na época 
foi feito para aquisição de kits de alimentação para consumo em casa. Então iniciou-se as aulas 
presenciais este ano, portanto, entregamos a merenda em todas as escolas nos meses de janeiro a 
fevereiro; ressaltou que a empresa desistiu do contrato, deixando de entregar a merenda nos meses 
de março e abril deste ano, porém no mês de março foi entregue merenda em todas as escolas 
municipais; explicitou sobre a desistência da empresa, sendo necessário a prefeitura municipal de 
Aurora abri licitação para escolher nova empresa para o fornecimento de merenda escolar aos 
alunos da rede municipal de ensino, neste mês corrente para atender as necessidades do município, 
e já encerrou o processo de licitação de aquisição de merenda; frisou que há uma certa demora da 
empresa vencedora de fornecimento de merenda, portanto, acredito que a partir da próxima 
segunda-feira a empresa estará entregando a merenda no departamento de merenda escolar 
municipal para atender as necessidades do nosso município. Disse que entregou ao vereador 
“Toninho” cópias dos relatórios em que todas as escolas receberam merenda no mês de março deste 
ano. Disse assim que a merenda chegar ao departamento irá fazer a entrega nas escolas, frisou que 
dura uns oito dias para fazer a entrega da merenda em todas as escolas, por conta da extensão 
territorial do município, e também de algumas comunidades serem de difícil acesso. Destacou a 
merenda entregue em cada escola é para a duração de 20 (vinte) dias. Agradeceu a todos pela 
oportunidade. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra 
a Senhora Doutora Priscila Martins de Paula – Advogada do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Pará – SINTEPP - Subsede de Aurora do Pará, para falar sobre a Demanda do 
Magistério. Cumprimentou bom dia a todos e a todas. Disse que SINTEPP está há 38 anos em defesa 
da educação, atua especificamente na garantia de direito do servidor público. Disse que a educação 
é complexa, e para advogar tem que ter conhecimentos na área pedagógicos, tem que saber qual a 
metragem de uma sala de aula, merenda escolar entre outros. Disse que recentemente houve 
manifestação no município, a qual a classe de professores reivindicou ao cumprimento do piso 
salarial nacional dos professores do magistério, frisou que está decepcionada com a gestão 
municipal da educação, porque até a presente data não conseguiu uma reunião com a secretária de 
educação e assessoria jurídica, e nem com os coordenadores pedagógicos, disse que nenhum dos 
ofícios do SINTEPP encaminhados a secretaria municipal de educação são atendidos, não sei porque? 
Falou que a greve é o extremo da categoria, essa greve foi uma oportunidade para estabelecer o 
diálogo com a gestão municipal, mas infelizmente o diálogo não se estabeleceu. Ressaltou os artigos 
160 e 161 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, pediu que este Poder legislativo 
providencie um diálogo entre secretária de educação e SINTEPP, ou os senhores vereadores 
preferem uma greve, impressa de TV, jornal e outros. Relatou que ainda não conseguiu fazer uma 
manifestação com Ministério Público sobre a questão do piso salarial dos professores do magistério, 
porque fez um levantamento dos problemas das escolas; da merenda escolar, de estrutura das 
escolas, citou que tem fotos e vídeos de crianças merendando no chão da escola e outras. Falou que 
a escola tem que ser um ambiente organizado como esta casa de leis com centrais de ar, e tudo limpo; 
ressaltou que ainda não fez uma manifestação ao Ministério público, porque quer conversar com a 
secretária de educação, para que a mesma possa informar o cronograma de reformas das escolas 
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com condições de melhorias de trabalho dos servidores, dando um prazo de conclusão das reformas, 
dessa forma fica inviável fazer cobranças de melhorias acima ao Ministério Público. Disse que o 
SINTEPP, encaminhou um ofício para a Senhora Prefeita Municipal solicitando uma intervenção de 
diálago entre o SINTEPP e a secretária de educação, e até a presente data não tivemos resposta da 
Prefeita, frisou queremos ser ouvidos. Falou sobre o plano de carreira da área da educação que não 
estar publicado no portal de transparência do município e nem portal desta Câmara. Falou que a 
secretária de educação só responde os ofícios do SINTEPP quando é conveniente, nunca respondeu 
um ofício que o SINTEPP solicita um diálogo entre a secretária e o SINTEPP, frisando que o diálogo 
é para discutir e estabelecer metas de trabalho na área da educação. Reforçou pedindo aos Senhores 
vereadores que intervenham um diálogo entre secretária de educação e SINTEPP. Disse que quando 
tem greve dos professores não só os professores são cobrados pela falta de aula, portanto, os 
Senhores vereadores também são cobrados pela população. Deixou uma frase “ a educação não é 
brincadeira é um direito do povo, então vamos tratar a educação com prioridade e respeito. 
Ressaltou que o seu objetivo é o diálogo entre a secretária de educação e o SINTEPP dos 
trabalhadores. Finalizou desejando bom dia a todos. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição para falarem em tema livre. 
O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna cumprimentou todos os vereadores, 
Advogada Dra. Priscila e o público em geral. Falou sobre as problemáticas ocorridas no hospital 
municipal de Aurora, citou sobre o vídeo feito pelo paciente internado no hospital que estava com 
dores e a equipe do hospital não prestou a devida assistência; citou o caso de uma criança internada 
no hospital, na qual a equipe não conseguiu o acesso venoso periférico, e furou seis 06 (seis) vezes a 
criança, dessa forma, nós como vereadores devemos fazer o nosso papel como fiscal do povo para 
corrigir os erros e o nosso município ter melhorias, frisou que estar apenas fazendo críticas 
construtivas. Falou em relação ao transporte escolar que muitas vezes deixam de ir até as 
comunidades para fazer o deslocamento dos alunos. Disse que na escola da comunidade Ipitinga não 
tem merenda escolar e ainda não chegou a merenda há quatro meses, disse que a licitação da 
merenda escolar já foi realizada, e tem que se fazer antecipadamente para não haver falhas na 
distribuição da merenda escolar. Ressaltou a falta de respeito da gestão municipal com a classe dos 
professores do magistério, pois não fizeram nenhuma informatização em relação ao pagamento de 
parcelamento dos retroativos anteriores do piso salarial deste ano. O vereador Raimundo da Silva 
Amorim usou a tribuna em nome do Senhor Presidente desta casa cumprimentou todos os 
vereadores, em nome do vice-prefeito, “Beto Araújo” cumprimentou todos os presentes. Iniciou sua 
fala reforçando o seu requerimento nº 012/2021, solicitando a instalação de um sistema de 
abastecimento de água do Bairro Novo Aurora, aprovado nesta casa no dia 23 de fevereiro deste ano, 
e protocolado no gabinete da prefeitura deste município no dia 01 de março do deste ano, e 
infelizmente até apresente data não foi atendido o referido requerimento, e pediu apoio dos 
Senhores vereadores para que juntos possamos cobrar da Senhora Prefeita Municipal que seja 
atendido o requerimento. Direcionou a sua fala a Senhora Priscila, advogada do SINTEPP, sugeriu 
que façamos uma reunião juntamente com a secretária de educação, comissão de educação desta 
casa, integrantes do SINTEPP, para discutirmos e encontrarmos uma solução para a problemática 
do pagamento do retroativo do piso salarial dos meses anteriores dos professores, portanto, os 
retroativos foram parcelados em 07 (sete) vezes. Disse a Senhora Prefeita, que nos acompanha pela 
rede social, e pediu que a mesma olhe com carinho pela melhoria da saúde do nosso município, pois 
a nossa população merece uma saúde de qualidade. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a 
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tribuna cumprimentou todos os vereadores, vice-prefeito municipal “Beto” e os munícipes 
presentes. Direcionou sua fala ao Presidente desta casa, iniciou fazendo a cobrança sobre o projeto 
de lei da guarda municipal, na qual cobrei ano passado, e me informaram que o processo de licitação 
para o processo seletivo da guarda municipal ocorreria em janeiro deste ano, porém até o presente 
momento não obtivemos respostas. Ressaltou que está no 3º (terceiro) mandato e sabe que não há 
possibilidade da Senhora Prefeita atender todas as nossas solicitações. Mencionou que no início do 
ano passado em uma conversa com a Senhora Prefeita, a mesma disse que iria dar respostas sobre 
os requerimentos apresentados nesta casa, porém as respostas não estão sendo satisfatórias, sendo 
assim fez cobrança do requerimento de sua autoria, que solicita a rede de abastecimento de água do 
bairro Novo Horizonte, pois em primeiro lugar irá beneficiar a população das ruas do bairro, 
ressaltou que a rede de abastecimento de água deve ser providenciada antes da pavimentação 
asfáltica das ruas do bairro acima. Disse que observou três maquinas da prefeitura municipal no 
centro da cidade em um mesmo local fazendo um serviço, e na sua concepção é um desperdício de 
combustível e falta de logística da gestão municipal. Falou que foi bem atendido pela secretária 
municipal de saúde, “Alcione” no momento que fez uma solicitação para atender um paciente, que 
precisava de transporte, assim a secretária de saúde disponibilizou o seu carro, pois a chave da 
ambulância estava com o motorista que estava incomunicável no momento, portanto, essas 
situações não podem acontecer, sugeriu que fizessem mais cópias das chaves das ambulâncias, ou 
seja, um local exclusivo para deixar as chaves. Frisou que as críticas são para melhorar o nosso 
município. Falou em relação a falta de respeito com a classe de professores do município, que os 
mesmos não foram informados quanto ao parcelamento em 07 (sete) vezes do retroativo do reajuste 
salarial do piso dos professores do magistério. Solicitou ao SINTEPP a cópia da ata da reunião com a 
Senhora Prefeita, promotoria pública e SINTEPP, sobre o acordo de cumprimento do reajuste do piso 
salarial, e também o pagamento do retroativo do piso salarial dos meses anteriores deste ano dos 
professores do magistério. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna em nome 
do Senhor Presidente desta casa cumprimentou todos os vereadores, a professora e coordenadora 
do SINTEPP, Senhora Leice, cumprimentou todos os presentes e os que acompanham pela rede 
social. Direcionou a sua fala a advogada Senhora Priscila que representa o SINTEPP de Aurora do 
Pará, que no dia 23 de março do ano em curso, teve uma conversa com a Senhora Prefeita, e foi 
conversado sobre o cumprimento do pagamento do reajuste salarial dos professores do magistério. 
Destacou que encaminhou um ofício ao FNDE, solicitando os valores das previsões dos recursos do 
nosso município destinado pelo FUNDEB. Disse que no dia 18 deste mês, solicitei a secretária 
municipal de educação que atendesse e respondesse os ofícios do SINTEPP, dessa forma, os 
vereadores também são professores e recebem críticas dizendo que não estamos fazendo nada, mas 
estamos buscando meios para aproximar o SINTEPP juntamente com a gestão municipal, e tenho 
provas de que estou fazendo o meu melhor para que tenhamos uma solução brevemente. 
Parabenizou a advogada representante do SINTEPP, por ter vindo até esta casa de leis, expor a falta 
de diálogo entre o SINTEPP e a gestão municipal. Frisou que faz parte do SINTEPP há 20 anos, e há 
pessoas que não entendem o que está sendo falado aqui, pois não faz parte da categoria; afirmou que 
a categoria sempre terá o seu apoio pelo fato de ser professor e tenho a obrigação de contribuir. 
Parabenizou os nobres colegas vereadores pelos requerimentos colocados nesta casa de leis. Disse 
ao Senhor Presidente, que o seu projeto esse ano será a atualização das leis do nosso município, 
porém precisamos de uma assessoria jurídica específica, pois devemos regulamentar o Regimento 
Interno deste Poder Legislativo, pois o mesmo está publicado no portal de transparência deste Poder 
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legislativo com rasuras, e pediu ao Senhor Presidente que faça a digitalização do Regimento Interno 
com as emendas atualizadas, ressaltou que deve-se ser feito a atualização da Lei Orgânica do 
Município. Falou que o PCRR da rede municipal da educação que foi aprovado nesta casa no dia 08 
de maio do ano de 2012, e promulgado por esta casa no dia 19 de junho do ano de 2012, porém o 
referido PCCR não foi publicado no portal de transparência e legalmente deve ser publicado, por isso 
devemos regulamentar nossas leis para melhorar a informação ao nossos munícipes, solicitou ao 
Presidente desta casa, que seja tomada as devidas providências em relação as seguintes publicações 
no portal de transparência: do PCCR,  Regimento Interno e a atualização da Lei Orgânica do nosso 
município. Finalizou agradecendo a presença de todos, em especial ao SINTEPP. O vereador Pedro 
Nunes Pantoja usou a tribuna em nome do Senhor Jesus saudou todos presentes. Fez 
agradecimentos a Deus pela oportunidade de estarmos presente mais uma vez nesta casa de leis. 
Pediu ao Presidente desta casa que encaminhe um ofício para a secretária municipal de educação, 
solicitando a mesma uma reunião com SINTEPP, afim de desfazer a falta de diálogo entre a categoria 
dos professores e a gestão municipal em relação ao pagamento do retroativo do reajuste do piso 
salarial dos professores do magistério. Disse que devemos aproveitar a vinda da secretária de 
educação nesta casa e questionar sobre a falta de merenda escolar em algumas escolas municipais 
desde o ano passado.  Pediu ao SINTEPP que encaminhe para este Poder Legislativo a cópia da ata 
sobre o acordo de pagamento do piso salarial dos professores do magistério do município. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus. Em nome do 
Presidente cumprimentou todos os vereadores, o Procurador Geral do Município, Doutor Renato 
Neris, saudou todos as pessoas que nos acompanham pela rede social fecebook. Iniciou sua fala 
informando a população da Comunidade da Vale do Capim, que foi autorizado a extração de 
madeiras para a construção da ponte da referida Comunidade, porém devido ao período de fortes 
chuvas estar impossibilitado a extração de madeiras, e pediu a população um pouco de paciência, 
que brevemente será realizada a recuperação da ponte. Parabenizou a Senhora Prefeita pelas 
reformas das escolas municipais, porém sabemos do compromisso de Vossa Excelência com a 
população de Aurora de Pará. Parabenizou o secretário municipal de obras, Valdenir Sales Aguiar, 
pela limpeza das ruas e a realização de algumas obras. Ressaltou que apoia e é a favor a classe do 
SINTEPP; disse que preza o diálogo para solucionar as falhas, e frisou que só quer melhorias para o 
nosso município. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna m nome da Mesa Diretora 
desta casa saudou todos os vereadores, o SINTEPP, e em nome do Presidente da República, Jair 
Messias Bolsonaro, cumprimentou todos os munícipes. Iniciou seu pronunciamento falando sobre 
os acontecimentos ocorridos na área da saúde pública, disse que é necessário haver diálogo entre a 
secretária municipal de saúde e o poder executivo municipal, e afirmou que no hospital municipal 
deve ter alguém com pulso firme para que não ocorra essas falhas como vem acontecendo. Falou que 
como Relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, está disponível a qualquer 
momento para participar da reunião com a secretaria de educação e SINTEPP, com o objetivo de 
dialogar sobre o parcelamento do retroativo do reajuste piso salarial dos professores. Falou sobre a 
falta de transporte escolar, que deixa de ir buscar os alunos nas comunidades, em alguns casos. 
Frisou que com o diálogo resolvemos ou amenizamos as problemáticas do município. Parabenizou 
a Senhora Prefeita pela instalação do semáforo no centro da nossa cidade, disse que os pais e 
responsáveis das crianças que estudam e precisam atravessar a BR 010, estão se sentindo satisfeitos, 
pois sentem que estão seguros. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, fez seus 
agradecimentos a Deus. Em nome da Mesa Diretora saudou todos os vereadores, os membros do 
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SINTEPP, e demais presentes. Disse que vários assuntos pertinentes foram discutidos nesta casa 
hoje, e nós como vereador devemos fiscalizar e tentar corrigir para que o nosso município tenha 
melhor qualidade de vida a população Aurorense. Falou como membro da Comissão de Educação, 
Cultura, Saúde e Meio Ambiente deste Poder Legislativo, colocou-se à disposição para uma reunião 
com a secretária de educação e SINTEPP. Falou da preocupação sobre a falta de rede de 
abastecimento de água do bairro Nova Aurora, disse que irá ter uma reunião com o rapaz 
responsável pelo loteamento do referido bairro, que irá custear o encanamento e o poço artesiano 
para amenizar a problemática dos moradores do bairro; pediu o apoio do poder executivo municipal 
para que seja feito a limpeza das ruas do Bairro Novo Aurora. Compartilhou a fala do vereador 
Magno, em relação a necessidade de realizar treinamento de primeiros socorros em casos de 
acidentes para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, motorista de ambulância, pediu ao Senhor 
Presidente que encaminhe um ofício para a secretária municipal de saúde solicitando o treinamento 
de primeiros socorros, pois há casos que não dá para esperar a ambulância SAMU chegar até o local 
para fazer o resgate correto. Compartilhou a fala do vereador ”prof. Carlinho” sobre as críticas que 
recebem de alguns munícipes, dizendo que o mesmo não faz nada para ajudar a classe dos 
professores, salientou que sempre esteve preocupado juntamente com os vereadores “ Carlinhos e 
Bena”, em relação ao diálogo aberto com a Senhora Prefeita, afim de encontramos meios para o 
pagamento do reajuste salarial dos professores, e frisou que não há necessidade de se exporem  para 
defender os direitos dos professores não preciso exclusivamente pertencer a classe, mas preciso 
também defender melhorias para a  educação porque sou cidadão e tenho filhos, e também por ser 
representante do povo. Falou sobre a digitalização do Regime Interno desta casa, as atualizações e 
correções das leis do município para deixar claro e conscientizar a população. Falou sobre a lei de 
criação do fundo municipal de saúde, foi publicado no ano de 2018. Ressaltou a importância da 
correção e publicação das leis atualizadas para garantir direitos e deveres dos munícipes. 
Parabenizou os vereadores “Magno e Euclênio” pela autoria do requerimento solicitando o 
semáforo, e solicitou que seja feito as faixas de pedestres antes do semáforo para garantir a 
segurança de pedestres durante a travessia da BR 010. Falou sobre a necessidade de realizar a 
educação de trânsito nas escolas, pois, muitos acidentes acontecem por negligência, deixou sua 
preocupação em relação a importância da educação de trânsito nas escolas. Cobrou respostas sobre 
o projeto de lei da guarda municipal. Finalizou, dizendo que está à disposição do SINTEPP e desejou 
um excelente dia a todos. O vereador José Antonio da Silva Araújo usou a tribuna. Registrou a 
presença do vice-prefeito municipal, Francisco Maurisberto Freires de Araújo “Beto” e 
representantes do SINTEPP, todos nobres colegas vereadores e o público que nos acompanham. 
Disse que fez algumas observações colocadas pelos nobres colegas vereadores. Disse que esta casa 
se encontra carente de sugestões, de projetos, de parcerias que possam contribuir para o 
desenvolvimento do nosso município, e observou que alguns colegas não tem contribuição ou ideais 
para melhorar o nosso município. Mencionou o vereador “Painho”, disse que como parlamentar não 
tem o direito de obrigar a Senhora secretária de educação a comparecer nesta casa de leis, ressaltou 
que Vossa Excelência só vem nesta tribuna exclusivamente para faltar com a verdade, pois citou 5 
(cinco) escolas que não tem merenda escolar durante quatro meses, ressaltou que entregou agora 
apouco a Vossa excelência em suas mãos a documentação do Departamento Municipal de Merenda 
Escolar provando como as escolas receberam merenda escolar, e também entregou a documentação 
para todos os vereadores. Frisou seu pronunciamento da última sessão que devemos argumentar e 
cobrar com comprovação. Ainda, direcionando-se ao vereador “Painho”, preciso lembrar que na 
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gestão municipal passada, o mesmo era Diretor do Departamento de Merenda Escolar e nunca 
compareceu nesta casa de leis, para prestar esclarecimentos. Pediu a todos os nobres colegas 
vereadores que venhamos com ideias, com verdades, e também fiscalizarmos com responsabilidade. 
Ressaltou que no dia que está gestão municipal agir com irresponsabilidade e faltar compromisso 
com a verdade, eu deixarei de ser o líder de governo, mas enquanto a gestão estiver fazendo um 
trabalho de forma honesta e com responsabilidade, estarei defendendo o povo. Disse que em seu 
mandato dos anos de 2009 a 2012 como vereador nesta casa presidiu CPI para investigar possíveis 
atos ilícitos da gestão municipal da época.  Disse que quando venho nesta sessão questionar, eu 
tenho respaldo da minha fala. Disse que é louvável as solicitações de respostas dos requerimentos 
colocados nesta casa, e assim como há vereadores que colocam 02 (dois) ou 03 (três) requerimentos 
ocasiona um acúmulo a serem respondidos pelo poder executivo municipal, pediu ao Senhor 
Presidente que limitasse o número de requerimento por vereador no dia da sessão. Parabenizou a 
Senhora Prefeita por ter respondido inúmeros requerimentos desta casa de leis. Disse que se 
certifica de suas ideias para contribuir para o desenvolvimento do nosso município, portanto, 
demonstrou a preocupação juntamente com a Senhora Prefeita em buscar empresas que geram 
empregos e renda para os nossos munícipes, citou exemplo do município de concórdia do Pará que 
tem grandes empresas que gera emprego e renda. Finalizou agradecendo a presença de todos e 
desejando um bom dia a todos. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna em nome 
do Presidente desta casa cumprimentou todos os vereadores, o vice-prefeito municipal, “Beto” e 
todos que nos acompanham pelo facebook. Direcionou sua fala ao vereador Rosinaldo “Painho”, e 
questionou qual a Comunidade que o ônibus escolar não estar fazendo o transporte dos alunos, para 
que possamos ir em busca de solucionar a problemática?   Uma parte ao vereador Rosinaldo 
“Painho”, respondeu dizendo que as comunidades; Jacamim até a jaboti grande não há transporte 
escolar. O vereador José Maria retomando a fala, disse que fez a pergunta pois a fala do vereador 
Rosinaldo foi generalizada e deu a entender que diversas comunidades estão sem ônibus escolar, e 
acredito que o poder executivo municipal tenha tomado as devidas providências. Falou que nas 
sessões passadas, sou professor com muito orgulho do magistério, porém recebo críticas de que 
esqueci que faço parte da classe dos professores, portanto, essas pessoas não conhecem a minha 
força e conversas pelos bastidores tentando solucionar esses problemas, afirmou que não vai para 
as ruas, porque sou da base do diálogo para solucionar as dificuldades. Ressaltou sobre algumas falas  
em relação a falta de respeito da secretária de educação não ter comunicado a classe dos professores 
quanto ao parcelamento do retroativo do reajuste do piso salarial dos professores, porém devemos 
observar que somos falhos, mas a falta de respeito seria mesmo não ter feito o pagamento dos 11% 
(onze por cento) do piso salarial dos professores, e frisou que foi realizado um estudo e análise pelo 
setor contábil da prefeitura municipal, dessa forma não haveria possibilidade de pagar os 11% (onze 
por cento) do retroativo dos meses anteriores. Falou como Presidente da comissão de educação irá 
encaminhar um ofício para a secretária municipal de educação, Vanuza Casais, solicitando uma 
reunião com o SINTEPP para haver um diálogo referente ao parcelamento do retroativo do reajuste 
salarial dos professores do magistério do município. Falou que não é contra o pagamento do reajuste 
salarial dos professores, mas devemos ter cautela, pois hoje é inviável pagar os 33, 24 % (trinta e 
três virgula vinte e quatro por cento) do reajuste do piso salarial. Destacou que está registrado na 
ata do SINTEPP  “o seguinte acordo que será realizado o pagamento do piso salarial de 11% (onze 
por cento), mas o retroativo dos meses anteriores, porém não específica a forma de pagamento do 
retroativo dos professores do magistério”. Finalizou agradecendo a presença de todos. O vereador 
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Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna fez seus agradecimentos a Deus. Cumprimentou 
todos os presentes, e que acompanham pela rede social. Parabenizou os requerimentos acima. 
Agradeceu a presença, da Senhora Doutora Nilda representante do SINTEPP,  do diretor do 
Departamento Municipal de  Merenda Escolar, Senhor Adnaldo Queiroz, por ter vindo nesta tribuna. 
Disse que o vereador Rosinaldo (Painho), na gestão municipal passada era coordenador do 
departamento de merenda escolar, e encaminhou ao mesmo vários ofícios solicitando para 
comparecer nesta tribuna, para prestar esclarecimentos sobre a merenda escolar. Ressaltou que a 
gestão atual trabalha com transparência e nenhum secretário ou diretor de secretarias municipais 
se omite a comparecer nesta tribuna para prestar esclarecimentos. Falou sobre as dificuldades que 
a Senhora Prefeita vem enfrentando, como os recursos da saúde pública está inferior aos anos 
passados, e o salário dos servidores da área da saúde estão atrasados, devido ao atraso dos recursos 
dos programas. Disse que irá conversar com a secretária de educação em relação ao parcelamento 
do retroativo do piso salarial dos professores do magistério já mencionado. Disse que os recursos 
do transporte escolar também diminuíram, e que a Senhora Prefeita virá nesta tribuna para mostrar 
a realidade dos recursos que estar entrando no município. Falou que Aurora do Pará, já houve muitas 
melhorias, pois antes não havia iluminação pública, falta de abastecimento de água e outros, 
destacou as seguintes melhorias: a iluminação pública, coleta de lixo regular e outros; o governo 
municipal que mais restaurou estradas vicinais, como a estrada da região do Maracaxi e Anauerá, 
com sistema de tubulação nas estradas, entre outras melhorias; lamentou que impossível fazer 
recuperação de todas estradas vicinais, por conta que o município é de grande extensão territorial . 
Frisou que ainda há muita divergência, por motivo de bandeira política e que torcem pela não 
realização da orla em nosso município. Agradeceu ao Deputado Estadual Chamonzinho e o 
governador Estadual, pois será liberado mais de R$: 3 (três milhões de reais) para o início da obra 
da orla, e a Senhora Prefeita irá entrar com a contrapartida de R$: 143 (cento e quarenta e três mil 
reais). Falou sobre a pavimentação asfáltica que irá beneficiar os bairros Manelândia, Novo 
Horizonte e à frente da nossa cidade, essas obras será o recurso de R$: 5 (milhões de reais) e a 
prefeitura municipal irá arcar com a contrapartida de R$: 83 (oitenta e três mil reais) por parcela. 
Falou sobre sonhada ponte da Comunidade Bom Remédio é o recurso de R$: 2. 222.000,00 (dois 
milhões e duzentos e vinte e dois mil reais) e a prefeitura municipal deverá pagar R$: 220 (duzentos 
e vinte mil reais) de contrapartida, essas obras irão ficar marcadas em nosso município. Foi também 
liberado o recurso para a construção da praça do km 75, no valor R$: 398 (trezentos e noventa e oito 
mil reais), citou as demais obras que o município será contemplado: a construção da praça da Vila 
Ipitinga através de emenda parlamentar da Deputada Estadual Dilvanda Faro, a construções das 
praças das comunidades Ariramba, Jaboti, Boa Vista e Vila Nova no Rio Capim, as reformas das 
quadras de esportes dos bairros Aparecida e Vila Nova, falou que foram várias fezes em Belém para 
conseguir essas obras e das dificuldades de documentos para a liberação dessas obras acima, citou 
as dificuldades de documentação para a liberação da emenda parlamentar para a construção da orla, 
no bairro Vila Nova. Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal pela instalação do semáforo na ROD. 
BR 010, no centro da cidade, portanto, garantido a segurança dos pedestres durante a travessia da 
ROD. BR 010. Parabenizou a prefeita municipal pelas 36 (trinta e seis) escolas municipais 
reformadas e pela construção da escola municipal da Comunidade Siriri, ainda tem muito o que ser 
feito no município, portanto, estamos com 1 ano e 4 meses de gestão municipal, repudiou veemente 
algumas pessoas que levantam bandeiras partidárias. Disse que devemos deixar as bandeiras 
partidárias de lado e vamos pedi que a gestão atual e as demais gestões que virão que faça o melhor 
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pelo desenvolvimento do nosso município. Agradeceu os deputados, em especial o Deputado 
Chamonzinho pelo apoio em pendência de documentos para ser liberado as obras como da orla e a 
pavimentação asfáltica. Ressaltou que agora a pouco recebeu uma ligação do Governador de Estado 
Helder Barbalho, informou-lhe sobre a liberação de recursos para as obras já mencionadas. Disse 
que ouviu o áudio de alguns políticos do nosso município falando negativamente em relação ao 
recurso destinada para a construção da orla, no Bairro Vila Nova; ressaltou que saiu o recurso para 
a construção da orla, portanto, irá valorizar o referido bairro. Agradeceu os Deputados: Beto Faro 
pela emeda parlamentar que será destinado para área saúde pública; Paulo Bengtson pela emenda 
especial no valor de R$: 1.000.050,00 ( hum milhão e cinquenta reais); Júnior Ferrari destinou uma 
emenda parlamentar de R$: 500 (quinhentos mil reais) para a reforma do galpão do agricultor; 
Cássio Andrade , Zeca Marinho já destinou uma emenda parlamentar de R$: 700 (setecentos mil 
reais); Hélio Leite destinou uma emenda parlamentar para aquisição de um ônibus TFD.  Relatou 
que algumas coisas melhoraram na área da saúde pública, mas outras coisas pioraram, citou que 
hoje o TFD é um ônibus com capacidade para 50 (cinquenta) pessoas, com conforto e segurança, 
antes era uma van desconfortável. Destacou que a Senhora Prefeita vem enfrentando dificuldades 
para manter os transportes do município, devido ao aumento do preço do combustível, ressaltou 
que os recursos da saúde pública não aumentaram, em especial as dificuldades de manter os carros 
da área da saúde. Falou que a Senhora Prefeita ainda não fez o processo seletivo de guarda municipal, 
por motivo de falta de recursos. Falou que a Senhora Prefeita ainda não cumpriu com o piso nacional 
salarial dos professores do magistério deste ano, por conta que o recurso do município é insuficiente 
para pagar o reajuste de 33,24% (trinta e três virgula vinte e quatro por cento) no piso salarial dos 
professores. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
presente Sessão, às doze horas e quarenta e dois minutos, convidando os Senhores Vereadores para 
participarem da próxima sessão no dia 03 de maio 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.  
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, presidente:______________________________________________________________ 

José Maria de Souza Moreira, 1º secretário:________________________________________________________________ 

Pedro Nunes Pantoja, 2º secretário:________________________________________________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza:___________________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:_____________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:__________________________________________________________________________ 
 



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
PALÁCIO ERNANE FERNANDES GUSMÃO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________ 

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

Aurora do Pará- Pa 
 

 

 
Raimundo da Silva Amorim:_________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
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