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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO 1ºPERÍODO DA 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM.  
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, no Plenário 
Nelito Pastana dos Santos, na Câmara Municipal de Aurora do Pará Palácio Ernane Fernandes 
Gusmão. O Senhor Presidente constatou a presença dos seguintes Edis: 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, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. Após constatar 
número legal o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, declarou aberta a presente 
Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativo do primeiro período do Biênio de 
2021/2022. Após convidou o Vereador Pedro Nunes Pantoja, para fazer a leitura de um texto 
da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 37 versículo 3. Dando sequência o Senhor Presidente 
franqueou a palavra aos Senhores Vereadores que dela quisessem fazer uso. O vereador José 
Antônio da Silva Araújo usou a tribuna em primeiro lugar agradeceu a Deus por mais uma 
oportunidade, saudou a Mesa Diretora desta Casa de Leis e demais Vereadores presentes. 
Saudou os assessores jurídico e contábil desta Casa, o Senhor Elton Gaspar Leal, gerente do 
Banco Banpará, sua esposa e demais presentes. Ressaltou que estamos iniciando os trabalhos 
deste poder legislativo, portanto, independente de sigla partidária acredita-se que todos nós 
vereadores temos um só objetivo discutirmos dias melhores para a população de Aurora do 
Pará. Afirmou que a população deste município pode contar com seu empenho, com esforço e 
com dedicação para que o nosso município tenha progresso positivo. Pediu desculpa a todos 
pelo seu atraso, por motivo que recebeu na sua residência, localizada na Comunidade São 
Pedro km16 os moradores da referida Comunidade, portanto, os moradores cobraram com 
urgência as devidas providências na manutenção da rede de abastecimento de água que se 
rompeu um cano durante a madrugada de segunda-feira (22), devido as fortes chuvas, 
deixando todos os moradores da Comunidade sem fornecimento de água nesta terça-feira 
pela manhã, destacou que já informou a problemática da falta de abastecimento de água aos 
responsáveis competentes do município e pediu que seja solucionado com urgência  a falta de 
água, informou que já estar sendo solucionado a manutenção da rede de abastecimento de 
água da Comunidade acima. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna 
agradeceu a Deus por estarmos mais uma vez reunido nesta Casa, em nome da Mesa Diretora 
cumprimentou os demais vereadores presentes. Destacou que nesta legislatura de 
2021/2024, não temos a presença das mulheres parlamentares neste poder legislativo, deixou 
seus sentimentos de tristeza. Saudou as presenças: do Senhor Valmar dos Santos, presidente 
do partido PCdoB, dos assessores jurídico e contábil deste poder legislativo, do gerente do 
Banco Banpará de Aurora do Pará. Ressaltou que hoje estar se iniciando oficialmente os 
trabalhos legislativos do mandato de 2021/2024, e parabenizou os vereadores: Joelson da 
Silva Oliveira, José Lucilvio da Costa Lima, Raimundo da Silva Amorim e Rosinaldo Lima de 
Moura, pela iniciativa de terem ido em busca de emendas parlamentares para a melhoria do 
município, e também por estarem contribuindo e ajudando a prefeita municipal, Vanessa 
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Gusmão Miranda, no desenvolvimento do município “por uma Aurora do Pará Melhor”. Disse 
que infelizmente este ano estamos iniciando os trabalhos legislativos sem a presença da 
população no plenário, por causa da pandemia (COVID-19), infelizmente todos nós estamos 
enfrentando a pandemia deste o ano passado, disse que é importante a presença da população 
nas sessões para terem conhecimentos das matérias discutidas e aprovadas, e também para 
fazer reivindicação de melhorias. Disse ao Senhor Presidente desta Casa que análise a 
possibilidade de serem realizadas algumas sessões ordinárias por temas definidos, por motivo 
que as sessões ordinárias do ano passado foram temas livres, sugeriu ao Senhor presidente 
que as sessões sejam realizadas por tema, exemplo: educação, ou pode ser outro tema da área 
pública do município escolhido pelo presidente e demais vereadores. O vereador Raimundo 
da Silva Amorim usou a tribuna, agradeceu a Deus pela oportunidade cumprimentou a Mesa 
Diretora e demais vereadores presentes. Ressaltou que é o seu primeiro mandato de vereador 
e está nesta Casa de Leis para discutir e aprovar o que for melhor para o desenvolvimento do 
nosso município. Compartilhou o pronunciamento do vereador Luis Carlos em relação 
algumas sessões serem realizadas com um tema definido, disse que é de grande importância 
que as sessões sejam realizadas com um tema da área pública, e desde já tem seu apoio e se 
colocou á disposição desta Casa. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna em 
nome do Senhor Presidente desta Casa cumprimentou todos os presentes. Agradeceu a 
presença do gerente do Banpará. Compartilhou a fala do vereador Luis Carlos referente que 
seja realizada algumas sessões por tema definido, desde já tem seu total apoio. Destacou 
colocou-se à disposição desta Casa e acredita que todos nós vereadores estamos aqui para 
cobrar do poder executivo municipal melhorias para a população Aurorense nas áreas 
públicas: da saúde, da educação, das estradas vicinais e outras áreas públicas do município. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna cumprimentou bom dia a todos e agradeceu 
a Deus por tudo. Ressaltou que é o seu primeiro mandato como vereador deste município, e 
também agradeceu as pessoas pelos votos recebidos. Disse que estar nesta Casa para 
contribuir em prol o desenvolvimento do município e colocou-se à disposição tanto desta Casa 
quanto para receber as pessoas. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em 
nome do presidente saudou a Mesa Diretora e demais nobres colegas vereadores, e também 
saudou o assessor jurídico desta Casa e público presente. Disse que objetivo de sua legislatura 
é lutar pelo bem estar da população de Aurora do Pará. Ressaltou que foi empossado no dia 01 
de janeiro deste ano, e mesmo antes iniciar aos trabalhos legislativos já encaminhou três 
ofícios mencionados na leitura de expedientes para o gabinete da prefeita municipal, Vanessa 
Gusmão Miranda, triplos ofícios solicitando medidas de providências cabíveis de melhorias à 
população Aurorense. Frisou que foi a Belém/PA, com os demais vereadores no gabinete de 
alguns deputados estadual e federal em busca de emendas parlamentares para beneficiar o 
nosso município. Destacou que após a sessão solene será realizada a primeira sessão 
ordinária dos trabalhos, a qual apresentará dois requerimentos. O vereador Joelson da Silva 
Oliveira usou a tribuna, em nome da Mesa Diretora desta Casa cumprimentou os demais 
vereadores e funcionários desta Casa. Agradeceu a presença do Senhor Elton Gaspar Leal, 
gerente do banco Banpará da nossa cidade. Parabenizou os vereadores eleitos e aos reeleitos, 
frisou que esta Casa é um aprendizado tanto aos vereadores reeleitos quanto os eleitos, e que 
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todos nós temos um só objetivo ir em busca de recursos para melhorias do nosso município. 
Ressaltou cada vereador deve honrar os votos recebidos. Falou que já passou por dois 
mandatos seguidos e sempre houve divergências de ideias, mas sempre se respeitaram e 
acredita que este mandato será igual aos mandatos anteriores. Pediu ao Senhor Presidente 
que após esta sessão solene que fosse transmitida a realização da primeira sessão ordinária 
pela página oficial do facebook deste poder legislativo, para que os munícipes Aurorenses 
tenham conhecimento das atividades desenvolvidas pelos parlamentares, ressaltou que desde 
o ano passado estar impossibilitado à presença do público neste plenário, por causa da 
pandemia (COVID-19), e todos nós estamos cumprindo medidas sanitárias de prevenção 
contra a doença. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna, em nome da Mesa 
Diretora saudou todos os vereadores. Parabenizou os vereadores eleitos e reeleitos, e frisou a 
volta do vereador José Antônio da Silva, popular “Toninho do Km16” nesta Casa, o mesmo foi 
vereador na legislatura de 2009/2012. Falou sobre o início dos trabalhos desta Casa, disse 
que estar no seu 4º (quarto) mandato, e todos os vereadores sempre votaram a favor dos 
projetos de leis que beneficiam a população do município. Solicitou do Senhor Presidente que 
providencie equipamentos de qualidade para transmitir as sessões ao vivo pelo facebook 
desta Câmara Municipal, citou que a Câmara Municipal de Conceição do Araguaia/PA, possui 
equipamentos de ótima qualidade para transmissão das sessões ao vivo pelo facebook, e 
nenhum momento trava a transmissão. Mencionou que estamos nesta Casa em prol da 
população Aurorese, dizendo que todos nós vereadores podemos ir em busca de emendas 
parlamentares para melhorias do nosso município. Parabenizou a Prefeita Municipal, Vanessa 
Gusmão Miranda pelo empenho e trabalho de limpeza das ruas da cidade, frisou que todos nós 
vereadores possamos legislar unidos para o melhor de Aurora. O vereador Pedro Nunes 
Pantoja usou a tribuna em primeiro lugar agradeceu a Deus por tudo, em nome do Presidente 
desta Casa fez seus agradecimentos a todos. Falou que é seu primeiro mandato de vereador e 
ainda estar engatinhando e tem muito a aprender. Parabenizou os vereadores reeleitos: 
Euclênio Arruda de Souza, Magno Rodrigo Pereira Miranda e Joelson da Silva Oliveira e 
demais vereadores eleitos para o mandato de 2021/2024. Ressaltou que está à disposição dos 
vereadores para que juntos possamos buscar melhorias para a população Aurorense, e 
também à disposição da população. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna 
agradeceu a Deus pela oportunidade, em nome do Presidente desta Casa cumprimentou os 
demais vereadores. Agradeceu a presença do gerente do banco Banpará de Aurora do Pará e 
demais presentes. Disse que hoje estar se iniciando os trabalhos Legislativos desta Casa, frisou 
que o trabalho é ardo e difícil “quando se luta se vence”. Ressaltou que é vereador de primeiro 
mandato e que irá dar sua contribuição para o que for necessário para o bem estar do nosso 
município. Parabenizou os vereadores remanescentes desta Casa: Euclênio Arruda de Souza, 
Joelson da Silva Oliveira, Luis Carlos Araújo do Nascimento e Magno Rodrigo Pereira Miranda. 
Destacou que estar cheio de ideias novas, portanto, que suas ideias não fiquem no papel, mas 
sim que seja em benefícios para os nossos Munícipes Aurorenses, ressaltou colocou-se à 
disposição deste Poder Legislativo. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a 
tribuna, em nome do primeiro secretário José Maria de Souza Moreira cumprimentou os 
demais vereadores presentes. Agradeceu a presença do gerente do Banco Banpará e demais 
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público presente. Pediu desculpa pelo problema técnico com os microfones. Parabenizou 
todos os vereadores eleitos e os reeleitos. Falou que nesta Casa são 11 (onze) vereadores com 
opiniões diferentes, frisou que o respeito sempre estar em primeiro lugar. Parabenizou os 
vereadores: Joelson da Silva Oliveira, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo lima de Moura e 
José Lucilvio da Costa Lima, por terem ido até o gabinete do Deputado Federal Hélio Leite em 
busca de emendas parlamentares para melhorias de qualidade de vida dos munícipes 
Aurorenses. Ressaltou que a campanha política acabou, e independente de bandeira 
partidária estamos nesta Casa com um só objetivo de trabalharmos juntos para beneficiar a 
população do nosso município. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a presente Sessão Solene, às dez horas, convidando os Senhores 
Vereadores para participarem da primeira Sessão Ordinária de 2021, nesta terça-feira, 23 de 
fevereiro de 2021, 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.  
 
NESTA TERÇA-FEIRA, VAMOS TRANSFORMAR SESSÃO SOLENE EM SESSÃO ORDINÁRIA.  
 

Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 001/2021. 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e três de fevereiro de dois 
mil e vinte e um.  
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, as dez hora e quinze 
minutos, no Plenário Nelito Pastana dos Santos nesta Casa de Leis, Palácio Ernane Fernandes 
Gusmão, 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. Dando prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura da Ata da Sessão 
Solene de Instalação da Câmara Municipal, Posse dos Vereadores e, Eleição da Mesa Diretora 
para o Biênio 2021/ 2022, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em 
votação, aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando sequência o primeiro 
secretário continuou com a leitura dos expedientes; Ofício nº001/2021/CMAP, ao 
Excelentíssimo Senhor, Magno Rodrigo Pereira Miranda, Presidente deste Poder legislativo, 
Senhor presidente, na pessoa do Exmo. Sr. Vereador Joelson da Silva Oliveira vem perante 
Vossa Excelência solicitar a inclusão do seu nome para compor as seguintes Comissões: Justiça 
e Redação de Leis e de Financias e Orçamento deste Poder Legislativo, para o biênio de 
2021/2022, este ofício foi protocolado no dia 04/01/2021. Ofício nº 001/2021/CMAP, ao 
Excelentíssimo Senhor, Magno Rodrigo Pereira Miranda, Presidente deste Poder Legislativo, 
Senhor Presidente, na pessoa do Exmo. Sr. Vereador José Rivanaldo Araújo vem perante Vossa 
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Excelência solicitar a inclusão do seu nome para compor as seguintes Comissões: Justiça e 
Redação de Leis e de Financias e Orçamento deste Poder Legislativo, para o biênio de 
2021/2022, este ofício foi protocolado no dia 06/01/2021. Ofício nº 01/2021/CMAP, a 
Excelentíssima Senhora, Vanessa Gusmão Miranda, Prefeita Municipal de Aurora do Pará, na 
pessoa do Exmo. Sr. Vereador Pedro Nunes Pantoja, vem perante Vossa Excelência solicitar a 
coleta de lixo para atender a demanda das seguintes Comunidades: Ipitinga, Bom Remédio, Fé 
em Deus e Santa Rosa. Ofício nº 02/2021, a Excelentíssima Senhora, Vanessa Gusmão 
Miranda, Prefeita Municipal de Aurora do Pará, na pessoa do Exmo. Sr. Vereador Pedro Nunes 
Pantoja, vem perante Vossa Excelência solicitar a construção de um elevado de concreto, para 
a caixa da água, e também seja ampliado o micro sistema de abastecimento de água na 
Comunidade Paraiso. Ofício nº 03/2021, a Excelentíssima Senhora, Vanessa Gusmão Miranda, 
Prefeita Municipal de Aurora do Pará, na pessoa do Exmo. Sr. Vereador Pedro Nunes Pantoja, 
vem perante Vossa Excelência solicitar a reforma das pontes das seguintes Comunidades: a 
ponte na Comunidade Cupauba, a ponte do “Horácio” que dá acesso ao Sr. Chico Graça, a Ponte 
do “a kiki” que dá acesso a Comunidade São Benedito e a ponte na Comunidade Açaiteua. 
Ofício nº 01/2021/CMAP, a Excelentíssima Senhora, Vanessa Gusmão Miranda, Prefeita 
Municipal de Aurora do Pará, na pessoa do Exmo. Sr. Vereador José Lucilvio da Costa Lima, 
vem perante Vossa Excelência solicitar a conclusão da reforma da quadra de esporte Batistão 
no bairro Aparecida. Ofício nº 02/2021/CMAP, a Excelentíssima Senhora, Vanessa Gusmão 
Miranda, Prefeita Municipal de Aurora do Pará, na pessoa do Exmo. Sr. Vereador José Lucilvio 
da Costa Lima, vem perante Vossa Excelência solicitar a conclusão da reforma e ampliação da 
unidade de saúde da Comunidade São Pedro km 16, PA 252. Ofício nº 03/2021/CMAP, a 
Excelentíssima Senhora, Vanessa Gusmão Miranda, Prefeita Municipal de Aurora do Pará, na 
pessoa do Exmo. Sr. Vereador José Lucilvio da Costa Lima, vem perante Vossa Excelência 
solicitar a recuperação da ponte da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade Jabuti. Ofício 
nº 01/2021/CMAP, a Excelentíssima Senhora, Vanessa Gusmão Miranda, Prefeita Municipal 
de Aurora do Pará, na pessoa do Exmo. Sr. Vereador Euclênio Arruda de Souza, vem perante 
Vossa Excelência solicitar a construção de quebra molas na Avenida Bernardo Sayão, centro 
da cidade, especificamente no trecho que foi feito o serviço de pavimentação recentemente. 
Ofício nº 02/2021/CMAP, a Excelentíssima Senhora, Vanessa Gusmão Miranda, Prefeita 
Municipal de Aurora do Pará, na pessoa do Exmo. Sr. Vereador Euclênio Arruda de Souza, vem 
perante Vossa Excelência solicitar o conserto da ambulância da Comunidade Ipitinga. 
Requerimento nº 01/2021, de autoria dos vereadores Joelson da Silva Oliveira e José Maria de 
Souza Moreira, assunto: Solicito a Instalação da Rede de Abastecimento de água no Bairro 
Novo Horizonte. Requerimento nº 02/2021, de autoria do vereador Joelson da Silva Oliveira, 
assunto: solicito aquisição do prédio em frente ao cemitério na Avenida Bernardo Sayão, 
centro da cidade. Requerimento nº 03/2021, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa 
Lima, assunto: solicitar a conclusão da reforma e ampliação da Unidade de Saúde da 
Comunidade São Pedro km 16, PA 252. Requerimento nº 04/2021, assunto: solicito a reforma 
da ponte, localizada ao lado da Fazenda São Marcos, neste município e requerimento nº 
05/2021, assunto: solicito a pavimentação asfáltica na Vila São Pedro do Ariramba, ambos de 
autoria do vereador José Rivanaldo Araújo. Requerimento nº 06/2021, de autoria do vereador 
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Pedro Nunes Pantoja, assunto: Solicito a reforma e a ampliação da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Santa Terezinha, Vila Ipitinga. Requerimento nº 07/2021, autoria do vereador 
José Maria de Souza Moreira, assunto: solicito a conclusão da obra da Escola Municipal da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental Santa Luiza do Siriri, da Comunidade Siriri. 
Requerimento nº 08/2021, 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 e requerimento nº 09/2021, assunto: Solicito com 
extrema urgência a Recuperação da Ponte, na Comunidade Bom Remédio que dá acesso as 
Comunidades vizinhas, ambos de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza. 
Requerimento nº 010/2021, assunto: a conclusão do Posto de Saúde Antônio Costa de Souza, 
na Comunidade São Pedro–Km 16 PA 252, neste município e requerimento nº 011/2021, 
assunto: solicito uma ambulância para transporte de pacientes das seguintes Vilas: Nossa 
Senhora Fátima km 75 BR 010 e outras, ambos de autoria do vereador José Antônio da Silva 
Araújo. Requerimento nº 012/2021, assunto: solicito a instalação de um micro sistema de 
abastecimento de água no Bairro Novo Aurora e requerimento nº 013/2021, assunto: solicito 
a construção de uma Praça em frente à Igreja Católica na Vila São Pedro do Ariramba, ambos 
de autoria do vereador Raimundo da Silva Amorim. 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 01/2021, de autoria dos 
vereadores: Joelson da Silva Oliveira e José Maria de Souza Moreira. Em discussão, sem 
discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento 
nº 02/2021, de autoria do vereador Joelson da Silva Oliveira. Em discussão, sem discussão. 
Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 
03/2021, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima. Em discussão, sem discussão. 
Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 04/2021 
e requerimento nº 05/2021, ambos de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo. Em 
discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 
Requerimento nº 06/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. Em discussão, sem 
discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento 
nº 07/2021, de autoria do vereador José Maria de Souza Moreira. Em discussão, sem 
discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento 
nº 08/2021 e requerimento nº 09/2021, ambos de autoria do vereador Euclênio Arruda de 
Souza. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes.  Requerimento nº 010/2021 e requerimento nº 011/2021, ambos de autoria do 
vereador José Antônio da Silva Araújo. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado 
por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 012/2021 e requerimento nº 
013/2021, ambos de autoria do vereador Raimundo da Silva Amorim. O Senhor Presidente 
franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para 
falarem em tema livre. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna 
cumprimentou novamente todos os presentes. Disse que tem vários requerimentos 
elaborados para serem reapresentados nesta Casa por toda sua legislatura, pediu ao 
Presidente que seja reelaborados os seguintes requerimentos de sua autoria para a próxima 
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sessão são: solicitando a reforma e ampliação da Escola Municipal Raul Vilela na Vila 
Repartimento e também a reforma do piso da quadra de esporte da Vila; solicitando a 
construção da Escola São Marcos na Comunidade Canaã; solicitando a construção da Escola 
Municipal Santa Rita na Comunidade São Domingos, ambas escolas acima estão em péssimas 
condições; solicitando a conclusão da obra da Escola Municipal na Comunidade Timborana, 
destacou que tem outros requerimentos. Falou que no ano passado foi feito a pavimentação 
asfáltica das ruas principais na Vila Repartimento, mas infelizmente as demais ruas não foram 
realizadas o serviço de pavimentação asfáltica e se encontram em péssimas condições de 
trafegar, pediu ao Presidente desta casa que seja elaborado um requerimento solicitando as 
devidas providências em relação à recuperação das ruas que não foram asfaltadas na referida 
Vila, frisou esse pedido é deste o ano passado. Falou sobre a situação dos moradores que não 
tem energia elétrica regularizada na Vila Repartimento. O vereador Rosinaldo Lima de 
Moura usou a tribuna cumprimentou a todos. Parabenizou os vereadores pelos 
requerimentos apresentados solicitando melhorias para a população Aurorense. Ressaltou a 
importância de cada vereador buscar melhorias de qualidade de vida para a população 
Aurorense, frisou que o nosso município é carente, e colocou-se à disposição desta Casa. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna cumprimentou a todos. Parabenizou os 
vereadores pelos seus requerimentos, disse que todas as solicitações são de melhorias para a 
população Aurorense. Ressaltou que estar nesta Casa para contribuir e ir em busca de 
recursos para a população Aurorense, e colocou-se à disposição desta Casa. O vereador José 
Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, agradeceu a Deus por está participando da primeira 
sessão ordinária desta legislatura de 2021/2024. Destacou que todos os vereadores tem o 
anseio de vê seus requerimentos supracitados atendidos pela Prefeita Municipal, Vanessa 
Gusmão Miranda, para beneficiar a população Aurorense com melhorias de qualidade de vida. 
Ressaltou que sexta-feira anterior esteve no gabinete do Deputado Federal Hélio Leite, 
juntamente com os vereadores: Joelson da Silva Oliveira, Raimundo da Silva Amorim e 
Rosinaldo Lima de Moura, porém o deputado garantiu quatro Emendas parlamentares: Um 
trator agrícola, um gabinete odontológico, um laboratório de exames básicos e aquisição de 
um ônibus TFD para a secretaria municipal de saúde, disse que as emendas acima são de suma 
importância para a população Aurorense. Destacou que está nesta casa para contribuir e que 
todos os vereadores juntos possam buscar recursos para o desenvolvimento do município, e 
também possam estar discutindo e aprovando projetos de leis, requerimentos e outras 
matérias em prol da população Aurorense. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a 
tribuna cumprimentou novamente a Mesa Diretora desta Casa. Primeiramente agradeceu a 
Prefeita Municipal, Senhora Vanessa Gusmão Miranda, por ter atendido seu pedido de 
participar de uma reunião na Superintendência Regional do Banco da Amazônia em 
Belém/PA, juntamente com o vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, na quinta-feira 
anterior, para tratarmos de assuntos referentes da aplicação do crédito no município, ações 
conjuntas visando reduzir a taxa de inadimplência nas linhas de créditos do PRONAF para os 
agricultores do nosso município que estão inadimplentes no Banco da Amazônia; sabemos 
que tem alguns agricultores que possuem crédito do PRONAF, mas não têm condições 
financeiras de pagar sua parcela, e pediu aos agricultores que fossem até agência do referido 
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Banco mais próximo, para renegociar sua parcela e que fizessem um esforço para quitar, 
frisou que a inadimplência do nosso município no banco era 11% (onze por cento) e caiu para 
09% (nove por cento). Falou que gestão municipal anterior deixou saldo na conta da 
secretaria municipal de educação no valor de R$: 240 (duzentos e quarenta mil reais), 
destinado para o transporte escolar, sugeriu a atual gestão municipal que o valor acima fosse 
feito uma complementação para aquisição de um ônibus universitário, para transporte dos 
estudantes universitários deste município que se deslocam todos os dias para a cidade de 
Castanhal/PA, percorrendo 120 km diários em um ônibus escolar do Programa Caminho da 
Escola do Governo Federal sem conforto; disse que o valor acima não é específico para a 
referida aquisição, mas a gestão atual pode fazer uma solicitação de complementação para 
órgãos competentes para conseguir a aquisição de um ônibus universitário; ressaltou se o 
município for contemplado com ônibus universitário, sugeriu que seja direcionado ônibus do 
Programa Caminho da Escola para transportar os alunos da Vila Santana do Capim e o ônibus 
escolar que faz o transporte dos alunos da Vila Santana que seja direcionado para outra 
Comunidade distante da sede do município. Parabenizou todos os requerimentos aprovados. 
Pediu ao Senhor Presidente desta Casa que encaminhe um ofício a empresa LUCENA 
solicitando a manutenção da pavimentação asfáltica feita no ano passado na Avenida 
Bernardo Sayão as margens da BR 010, nesta cidade. Falou sobre a Praça JK em frente à Igreja 
Católica no centro da cidade, que a mesma foi recentemente restaurada, ressaltou a população 
esperou anos por essa restauração e hoje na atual gestão municipal o chafariz da praça não 
estar funcionando, pediu ao Senhor Presidente desta casa que encaminhe um ofício para a 
prefeita municipal, solicitando com urgência a recuperação do Chafariz da praça. Falou sobre 
o projeto de lei nº 06/2016-GP, de interesse do poder executivo municipal, assunto: Modifica 
o Nome do Bairro Matelândia II, que passará a se Denominar Bairro Novo Horizonte e 
Delimitar a área Urbana que específica e dá outras providências, ressaltou esse projeto de lei 
foi protocolado nesta casa no dia 31 de outubro de 2016, na gestão do ex-presidente 
Raimundo Nonato da Cruz Pinho, popular “Alemão”, e até o presente momento as comissões 
competentes desta Casa não teve interesse de fazer a análise do referido projeto, solicitou ao 
Presidente que faça as comissões competentes desta Casa funcionar. Pediu ao Presidente que 
encaminhe um ofício a prefeita municipal, solicitando a manutenção das lâmpadas e a pintura 
da praça em frente deste poder legislativo.  Compartilhou o pronunciamento do vereador José 
lucilvio em relação às emendas parlamentares já mencionadas, e também parabenizou os 
vereadores: José Lucilvio da Costa Lima, Rosinaldo Lima Moura e Raimundo da Silva Amorim 
por terem participado da reunião no gabinete do Deputado Federal Hélio Leite, frisou que as 
emendas são todas em conjunto. Disse que através da deputada estadual Cilene Couto, 
conseguiu duas emendas parlamentares para aquisição de dois tratores e na próxima reunião 
com a deputada irá levar os vereadores: José Lucilvio, Rosinaldo e Raimundo para juntos 
compartilhamos essas emendas acima. Questionou ao Senhor Presidente sobre a 
Caminhonete L200 desta Casa que só ver as fotos da mesma pela rede social, e que ainda não 
foi entregue para esta Casa, disse que a Caminhonete foi adquirida na gestão do ex-presidente 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo, frisou que o Presidente, Magno Rodrigo Pereira 
Miranda informou-lhe que ainda não chegou a documentação da regularização da placa da 
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Caminhonete; o parlamentar questionou que a  caminhonete tem que estar na garagem desta 
Casa independente da documentação estar em dias ou não, e também questionou sobre o 
carro Fiat Uno que estar na garagem desta Casa, que há dois anos não via esse veículo que foi 
adquirido quando foi presidente desta Casa no biênio de 2013/2014, disse que o ex-
presidente Francisco Maurisberto Freires de Araújo, colocou o Fiat na oficina e acho que ainda 
não foi consertado, pediu ao Presidente, Magno Rodrigo Pereira Miranda  que tome as 
providências cabíveis referentes a Caminhonete L200 e ao Fiat Uno. Pediu ao Presidente que 
verifique a documentação da Caminhonete se estar em dias, se tiver me conceda a 
Caminhonete para fazer uma viajem quarta-feira (24), à Belém, no gabinete do deputado Beto 
Faro, para tratar sobre emendas parlamentares para beneficiar o nosso município. O 
vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna cumprimentou todos os presentes. 
Parabenizou o Presidente desta Casa e demais vereadores pela primeira sessão ordinária, e 
também saudou todos os funcionários desta Casa e demais presentes. Disse que pediu ao 
Deputado Federal Hélio Leite que resolvesse a situação da construção do muro do Campo 
Batistão, o deputado informou-me que ainda não disponibilizou o recurso de R$: 200 
(duzentos mil reais) para a referida construção, por motivo que a prefeitura municipal estar 
inadimplente, frisou que é o anseio da população Aurorense a construção do murro já 
mencionada, inclusive falou com o jogador Robson na cidade de Conceição do Araguaia, na 
qual o mesmo fez uma proposta de vim a nossa cidade realizar um jogo, mas infelizmente não 
tem como realizar o jogo para arrecadar alimentos, por conta que o referido campo não é 
murado. Disse que o último campeonato no município fez a doção de duas bolas, rede de 
futebol, apito e uniforme de juiz de futebol para poder ser realizado o campeonato, pediu o 
apoio dos vereadores e que fossem em busca de recursos para melhorar o esporte do 
município. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna novamente cumprimentou 
todos os presentes. Compartilhou o pronunciamento do vereador Euclênio Arruda de Souza, 
referente ao esporte do município, disse que acha o esporte de Aurora do Pará fraco, ou seja, 
disse que o diretor de esporte não pode esperar só pela gestão municipal, mas sim ir em busca 
de parcerias, de projetos e recursos em outros órgãos. Disse que esteve semana passada na 
secretaria de Esporte e Lazer/PA (SEEL), juntamente com o vereador José Maria de Souza 
Moreira, em busca de melhorias para o esporte do nosso município, mencionou que iria trazer 
o Pereirão para o município, mas infelizmente, por causa da pandemia (COVID-19) não foi 
possível, deixou seu apelo a todos os vereadores para que fossem em busca de melhorias para 
o esporte do nosso município. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, 
agradeceu o vereador Joelson por incluir seu nome no requerimento referente ao 
abastecimento de água do Bairro Novo Horizonte. Compartilhou o pronunciamento do 
vereador Joelson sobre o projeto de lei que regulariza o nome do Bairro Novo Horizonte e as 
ruas do referido bairro, disse que reside no bairro e sempre questiona no setor de tributos o 
porquê o bairro não é regularizado, porém todos os moradores reclamam que não conseguem 
regularizar seus títulos definitivos, devido essa situação. Reforçou as falas dos vereadores: 
Euclênio, Luis Carlos e Pedro Nunes em relação ao esporte do município, sabemos que o 
município não possui uma secretaria municipal de esporte e sim uma diretoria, ressaltou não 
é do seu conhecimento recursos destinados em prol ao esporte, destacou que esteve em uma 
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reunião com a prefeita municipal, e a mesma disse que vai dar apoio ao esporte nos 
campeonatos e nas escolas municipais. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a 
tribuna. Pediu a compreensão aos nobres vereadores que seja colocado na próxima sessão um 
requerimento para cada vereador. Falou que irá cobrar das comissões competentes desta 
Casa que seja feito a análise do projeto de lei sobre a regularização do Bairro Novo Horizonte 
mencionado pelo vereador Joelson da Silva Oliveira. Disse que vai marcar uma reunião com a 
prefeita municipal, juntamente com o vereador Euclênio e demais vereadores para tratar de 
assunto referente melhorias ao esporte do município. Relatou que o vereador Luis Carlos em 
caminhou um ofício via celular para a prefeita municipal solicitando a recuperação do Campo 
de Futebol do Batistão e também o vereador Lucilvio encaminhou um ofício para a prefeita 
solicitando a recuperação da quadra de esporte no Bairro Aparecida, ambos os ofícios foram 
atendidos pela prefeita. Disse que devido à transição de governo municipal não é do seu 
conhecimento qual é problema na bomba da água do Chafariz da praça do centro da cidade, 
portanto, informou que a bomba da água já foi levada para ser consertada, e que já tem um 
servidor responsável para zelar a praça. Falou sobre os cavalos soltos as margens da ROD. BR 
010, na cidade. Falou sobre os meios fios que foram construídos recentemente no 
acostamento da BR 010 que o serviço é de péssima qualidade, por motivo que não foi feito o 
serviço de drenagem para escoamento da água das chuvas, haja vista estamos no período 
chuvoso, e com as fortes chuvas a água fica empossada causando transtornos principalmente 
para os pedestres, frisou que encaminhou um ofício para o DNIT solicitando a manutenção 
asfáltica do acostamento as margens da BR 010, nesta cidade. Falou que vai solicitar da 
prefeita municipal, medidas urgentes na manutenção da iluminação pública da praça em 
frente deste Poder Legislativo; falou sobre orçamento de lâmpadas no valor de R$: 32.000,00 
(trinta e dois mil reais) para a manutenção de iluminação pública do bairro Novo Horizonte. 
Falou sobre as quadras de esportes das seguintes Vilas: Ipitinga e Santana do Capim. Disse que 
o ex-Presidente desta Casa Francisco Maurisberto Freires de Araújo, informou-lhe as 
seguintes situações: a Caminhonete L200 foi adquirida com recurso próprio deste Poder 
Legislativo no mês de dezembro do ano anterior; entregaria a Caminhonete neta terça-feira; 
ainda não chegou a regularização da placa da Caminhonete e em relação ao carro Fiat Uno o 
motor estar funcionado normal, só os pneus que estão secos. O Senhor Presidente, disse que 
irá tomar as providências cabíveis em relação a manutenção dos pneus do Fiat. Em seguida o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão 
ordinária, às treze horas e trinta e oito minutos, convidando os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião, dia 02 de março de 2021, e não havendo mais nada a tratar 
eu_______________________________1º 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, 1ºsecretário:___________________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja: 2º secretário:___________________________________________________________________ 
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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:______________________________________________________________________________ 
 

 

 




