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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 002/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em dois de março de dois mil e vinte e 
um.  
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, no 
plenário Nelito Pastana da Câmara Municipal de Aurora do Pará 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- 1º secretário; Pedro Nunes Pantoja-2º secretário; Euclênio Arruda 
de Souza, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. A falta justificada dos 
Vereadores; Joelson da Silva Oliveira e José Antônio da Silva Araújo. Após constar número 
legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a presente 
sessão. Não houve leitura da Ata anterior. Dando sequência o primeiro secretário continuou com a 
leitura dos expedientes; Ofício nº 003/2021, ao Excelentíssimo Senhor, José Roberto Oliveira 
Deputado Federal, assunto: Solicitação de emendas, após cumprimenta-lo cordialmente, sirvo-me 
do presente para solicitar a indicação de recursos de emenda para o município de Aurora do Pará. 
Tendo em vista as necessidades atuais, do município de Aurora do Pará, a aquisição de 10 (dez) 
ônibus escolares. Atenciosamente, Rosinaldo Lima de Moura – DEM e Joelson da Silva Oliveira – 
DEM.  Decreto Legislativo nº 01/2021, Magno Rodrigo Pereira Miranda, Presidente da Câmara 
Municipal de Aurora do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com Art. 24, §1º do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Aurora do Pará-Pa. Resolve designar as Comissões 
Técnicas permanente desta Casa de Leis: I – Comissão de justiça e Redação de Leis, II- Comissão de 
Finanças e Orçamento, III- Comissão de Terras, Obras e Desenvolvimento Urbano, IV- Comissão de 
Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Moção de Aplausos nº 001/2021, de autoria do 
vereador Euclênio Arruda de Souza, assunto: a Prefeita Municipal de Aurora do Pará, Senhora 
Vanessa Gusmão Miranda, a Secretaria Municipal de Educação, a Senhora Maria Odília dos Santos 
Carvalho, e toda a equipe técnica representantes, pelo esforço no desenvolvimento da Educação 
do Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 014/2021, assunto: Solicitando a Construção 
de três salas de aula e também a climatização das referidas salas de aula e reforma do piso da 
Quadra de Esporte da Escola Municipal Doutor Raul Vilela de Carvalho na Vila Repartimento e o 
requerimento nº 015/2021, assunto: solicitando a Construção de Uma Escola, no padrão atual, 
com sala de aula, cozinha, refeitório, sala de secretaria e também a Climatização da Escola 
Municipal São Marcos, na Comunidade Canaã, ambos de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do 
Nascimento. Requerimento nº 016/2021, autoria do vereador Raimundo da Silva Amorim, 
assunto: Solicito aquisição de Uma Caixa da água com capacidade de 10.000L (dez mil) litros, para 
a Vila São Pedro do Ariramba. Requerimento nº 017/2021, assunto: solicitar a construção de uma 
praça em frente à igreja católica na comunidade jabuti, neste município e requerimento nº 
018/2021, assunto: solicitar aquisição de uma ambulância para o transporte de pacientes em caso 
de urgência e emergência com deslocamento da comunidade jabuti para o hospital, nesta cidade, 
ambos de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima. Requerimento nº 019/2021, de autoria 
do vereador José Rivanaldo Araújo, assunto: solicitar tubos com boca de lobo na Vila Vale do 
Capim, neste município. Requerimento nº 020/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, 
assunto: Solicito a Reforma do Telhado do Prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco 



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

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

Aurora do Pará- Pa 
 

 

Ferreira da Cruz, da Vila Ipitinga, e também a construção de uma garagem na referida UBS. 
Requerimento nº 021/2021, de autoria do vereador José Maria de Souza Moreira, assunto: Solicito 
a Construção da Escola Municipal da Educação Infantil e Ensino Fundamental Frei Henrique II, 
localizada na Comunidade São José do Mangueirão, as margens do Rio Capim, neste município. 
Encerrada a primeira parte da ordem do dia, passaremos para a segunda parte da ordem do dia. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca as matérias em discussão e votação. O Senhor 
Presidente, coloca em discussão o Decreto Legislativo nº 01/2021, como nenhum vereador se 
manifestou, em seguida foi colocado em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Moção de Aplausos nº 001/2021, de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza. Em 
discussão, sem discussão. Em votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Requerimento nº 014/2021 e requerimento nº 015/2021, ambos de autoria do 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento. Em discussão, o autor da proposição, disse que é de 
suma importância a construção de três salas de aula de acordo com os padrões exigido pelo MEC, 
haja vista que a referida escola não oferece um ambiente favorável ao desenvolvimento dos alunos 
matriculados e também a reforma do piso da quadra de esporte municipal Doutor Raul Viela de 
Carvalho na Vila Repartimento, portanto, a quadra não oferece condições adequadas para a 
realização das atividades físicas e das praticas de esportes dos alunos. Destacou que é de extrema 
urgência a construção de uma escola municipal São Marcos no padrão atual pelo MEC, na 
comunidade Canaã, solicito com urgência as providencias cabíveis com relação aos requerimentos 
supracitados. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento 
nº 016/2021, autoria do vereador Raimundo da Silva Amorim. Em discussão, sem discussão. Em 
votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 017/2021 e 
requerimento nº 018/2021, ambos de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima. 
Requerimento nº 019/2021, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, assunto: Em discussão, 
sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento 
nº 020/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. Em discussão, sem discussão. Em 
votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 021/2021, de 
autoria do vereador José Maria de Souza Moreira.  Em discussão, sem discussão. Em votação, 
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 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 todos os presentes. 
Agradeceu a presença da ex-vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque e demais presentes. 
Parabenizou todos os vereadores pelos seus requerimentos aprovados nesta manhã. Disse que 
todos os vereadores estão empolgados com a nova gestão municipal e esperam que as 
problemáticas das comunidades sejam solucionadas, e também que todos os requerimentos sejam 
atendidos pelo poder executivo municipal, frisou que na gestão municipal anterior alguns 
requerimentos não eram atendidos e não justificou o porquê os mesmos não foram atendidos. 
Falou sobre a reunião com a prefeita municipal, Senhora Vanessa Gusmão Miranda, nesta casa de 
leis, realizada no início do mês de fevereiro deste ano, a qual um dos temas tratos foi sobre os 
requerimentos aprovados que obtivéssemos respostas quanto a sua realização ou não. Ressaltou 
que são diversos requerimentos enviados para o gabinete do poder executivo municipal, frisou 
que entende as dificuldades da prefeita municipal não atender todos os requerimentos, porém 
pediu ao Senhor Presidente desta casa que encaminhe um ofício para a prefeita municipal 
solicitando informações sobre a possibilidade dos requerimentos acima serem atendidos. Relatou 
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que ano passado fez uma visita no gabinete do prefeito municipal anterior, Jorge Pereira de 
Oliveira, juntamente com o vereador Euclênio Arruda de Souza, com intuito de informações sobre 
seus requerimentos o porquê não foram atendidos, os mesmos se deparam com uma situação de 
total desorganização, ou seja, não encontraram nenhum requerimento, solicitou ao vice-Prefeito 
Municipal, Francisco Maurisberto Freires de Araújo, que os requerimentos enviados para o 
gabinete da prefeita seja organizados. Ressaltou que somos cobrados pela população Aurorense 
referentes aos requerimentos o porquê não foram atendidos, portanto, devemos justificativas a 
população, destacou que quer ser parceiro da prefeita municipal e a mesma também tem querer 
ser parceira de todos os vereadores independente de lado “A ou B”. Sugeriu ao Senhor Presidente 
que fosse realizado uma reunião na Vila São Pedro do Ariramba com a prefeita municipal e a 
assessoria jurídica para apresentar a população da Vila as medidas de providências referentes as 
problemáticas do  abastecimento de água e da energia elétrica da referida Vila.  O vereador 
Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna cumprimentou todos os presentes. Agradeceu a 
presença da ex-vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque, que teve dois mandatos 
consecutivos nesta Casa de Leis, Vice-Prefeito, Francisco Maurisberto Freires de Araújo, que teve 
cinco mandatos consecutivos nesta Casa. Parabenizou todos os vereadores pelos seus 
requerimentos acima apresentados e aprovados. Falou que o município está enfrentando diversas 
dificuldades financeiras, diante o exposto, se faz necessário que alguns requerimentos sejam 
prioridades nos atendimentos. Citou que a Prefeita irá disponibilizar um engenheiro civil para 
analisar a situação das bocas de lobos da estrada vicinal do km 64, e outras estradas vicinais. 
Portanto, é de fundamental importância o diálogo entre o poder legislativo e executivo municipal. 
Justificou-se que irá se ausentar da sessão, por motivo de força maior. O vereador José Lucilvio 
da Costa Lima usou a tribuna, agradeceu a presença de todos. Disse que o nosso dever é requerer, 
é fiscalizar e buscar recursos para melhorias de qualidade de vida a população Aurorense. Frisou 
que os requerimentos aprovados e enviados ao poder executivo municipal não sejam ignorados, e 
pediu que na medida do possível os requerimentos que não forem atendidos seja dado uma 
justificativa aos parlamentares. Parabenizou a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão Miranda, Vice-
prefeito municipal, Francisco Maurisberto Freires de Araújo, Maria Odília dos Santos Carvalho, 
secretaria municipal educação e a Senhora Alcione Santana de Oliveira secretária municipal de 
saúde, por motivo realizaram com empenho e respeito a lotação dos servidores públicos deste ano 
letivo. Colocou-se à disposição deste município; disse não estar para defender bandeira partidária, 
mas sim para defender o que for melhor para o município. Agradeceu pelos 625 (seiscentos e 
vinte e cinco) votos recebidos, frisou que as pessoas votaram e confiaram para ser um bom 
legislador, como para defender os direitos da população Aurorense, buscar melhorias e qualidade 
de vida para as comunidades, mesmo que sejam as mais distantes da sede do município. 
Agradeceu a presença de todos e aos que assistem a sessão pela rede social faceboock. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, Fez seus agradecimentos em primeiro lugar a 
Deus por mais uma oportunidade de estarmos presentes, aos vereadores, vice-prefeito municipal, 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo e demais munícipes. Disse que está disposto a contribuir 
positivamente com o município. Falou que são muitos os requerimentos a serem atendidos e 
todos são importantes para o município, porém deve haver prioridade nos atendimentos nas 
seguintes áreas: da educação, da saúde e outras áreas públicas. O vereador Rosinaldo Lima de 
Moura usou a tribuna cumprimentou a todos e também fez cumprimentos ao vice-prefeito 
municipal, Francisco Maurisberto Freires de Araújo e a ex-vereadora Nelita Carla dos Santos 
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Albuquerque e demais presentes. Afirmou que concorda com o pronunciamento dos demais 
vereadores, e colocou-se a disposição de melhorias pelo município. O vereador Raimundo da 
Silva Amorim usou a tribuna, bom dia a todos os presentes. Disse que somos 11(onze) 
vereadores e que estão unidos para fiscalizar e trabalhar em prol de melhorias para o município. 
Disse que dia 15 de novembro acabou a campanha política e hoje não somos adversários políticos. 
Sente-se feliz pela gestão da prefeita municipal e pelo serviço de limpeza das ruas da cidade. Falou 
que esteve no dia 24 de fevereiro deste ano em Belém/PA, no gabinete do Deputado Federal Beto 
Faro, em busca de emendas parlamentares, e o mesmo irá disponibilizar um trator agrícola para o 
nosso município, frisou que os demais vereadores também estão indo em busca de emendas 
parlamentares. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, fez agradecimentos a Deus pela 
oportunidade. Falou sobre seu requerimento verbal solicitando a manutenção do telhado da 
Unidade Básica de Saúde da Vila Ipitinga. Pediu as autoridades competentes providências em 
relação ao cumprimento da Lei do Silêncio, que está sendo descumprida no município, por motivo 
que uma grande parte de motocicletas circulando com descarga Cadron, essa situação ocorre 
principalmente no período noturno, prejudicando o sossego dos munícipes, citou que na Vila 
Ipitinga os motoristas de motos circulam com descarga cadron, tanto durante o dia quanto a noite 
a qualquer horário, causando transtornos a população com sons estrondosos, isso é horrível, 
deixou seu apelo às autoridades que tome as providências cabíveis referentes aos condutores de 
motocicletas com escapamento barulhento, ou seja, cadron (adulterado). O vereador José Maria 
de Souza Moreira usou a tribuna, agradeceu a Deus pelo dom da vida e por estarmos presente 
nesta casa de leis, em nome do vereador Luis Carlos cumprimentou todos os nobres colegas 
vereadores e demais munícipes que nos assistem pela rede social. Falou sobre a importância de 
discutirmos melhorias para o município. Fez requerimento verbal solicitando a construção de uma 
Escola Municipal Frei Henrique II, conforme padrão do MEC, na Comunidade São José do 
Mangueirão, localizada as margens do Rio Capim, neste município, explicitou que os alunos da 
referida escola estudam em um salão cedido pela igreja Católica da referida Comunidade, pediu 
apoio aos nobres colegas vereadores que aprove o requerimento verbal acima. Compartilhou o 
pronunciando do vereador José Rivanaldo, referente aos requerimentos que todos são de suma 
importância, porém pediu ao poder executivo municipal que priorize o atendimento aos 
requerimentos. Compartilhou a fala do vereador Luis Carlos, em relação aos requerimentos de 
vossa excelência que não foram atendidos na gestão passada, e também compartilhou os 
requerimentos de números 014 e 015/2021, ambos solicitando melhorias nas seguintes escolas 
municipais: Doutor Raul Vilela de Carvalho na Vila Repartimento e São Marcos, na Comunidade 
Canaã; ressaltou que conhece a realidade das escolas do município e sabe que não dar para a 
prefeita municipal atender todos os requerimentos, frisou que seja priorizado os requerimentos 
solicitando melhorias na área da educação, pois a “educação é a base de tudo”. Disse que é de 
fundamental importância tanto às escolas bem estruturadas e com qualidade quanto à saúde 
pública. Agradeceu a prefeita municipal, Vanessa Gusmão Miranda, vice-prefeito, Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo e a secretária municipal de educação, Maria Odília dos Santos 
Carvalho pela lotação deste ano de forma justa e empenhada aos servidores públicos da área da 
educação, uma vez que nas gestões anteriores haviam dificuldades e conflitos entre os servidores 
e secretaria de educação; e disse que a secretaria de educação está aberta ao diálogo com os 
munícipes. O Senhor presidente concedeu a palavra ao Vice- prefeito municipal, Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo, primeiramente agradeceu a Deus e cumprimentou todos os 
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vereadores, funcionários desta Casa, munícipes presentes e online pela rede social. Disse que 
como vice-prefeito municipal colocou-se à disposição dos Senhores Vereadores, para ajudar que 
seja útil e assistir as reivindicações de Vossas Excelências, frisou que passou 20 (vinte) anos nesta 
Casa e sabe a realidade do vereador; que os munícipes antes de procurarem o prefeito municipal 
(a) e o vice-prefeito procuram o vereador. Relatou as dificuldades em relação os abastecimentos 
de água do município no período de inverno ou verão, citou que no verão as bombas d’ água 
queimam e o abastecimento de água fica comprometido. Citou que alguns munícipes usam água 
dos sistemas de abastecimento para fazer irrigação para plantios como: de pimenta do reino, de 
maracujá e outros, essa situação muitas vezes acontece devido alguns moradores das Vilas não 
terem condições financeiras de fazer seu próprio abastecimento de água de irrigação. Falou sobre 
a dívida de R$ 2 (dois milhões) do município com a empresa Equatorial, disse que a informou-lhe 
em relação alguns prédios públicos que estão sob aviso de corte de energia elétrica; citou que já 
foi cortada a energia elétrica do prédio da Escola Municipal da Comunidade Fé em Deus, por falta 
de pagamento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Falou sobre as escolas municipais 
que não tem número de alunos suficiente para funcionar e esses alunos foram remanejados para 
outra escola mais próxima da referida comunidade; destacou que tem que informar a população 
sobre a realidade e a legalidade do mínimo de alunos para o funcionamento das escolas; falou que 
são 18 (dezoito) escolas fechadas no município, frisou que dessas 18 (dezoito) escolas apenas 
Escola são Manoel, na comunidade Cupauba irá funcionar. Dessa forma, pediu aos Senhores 
Vereadores que antes de elaborar seus requerimentos solicitando construções de escolas, 
analisem se há a quantidade de alunos suficiente para funcionar escola solicitada. Explicitou que 
há dois anos foi inaugurada uma escola na Comunidade Nova Vida, Região do Anauera, porém a 
mesma fechou por falta de alunos, diante o exposto, falou sobre aos Vereadores a importância de 
análises da quantidade de moradores, de alunos e a realidade tanto educacional quanto social, dos 
moradores de cada comunidade, para não desperdiçar o dinheiro público. Agradeceu a 
oportunidade e colocou-se à disposição de todos munícipes, e está para contribuir com 
desenvolvimento do Município. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente sessão ordinária, às onze horas e cinquenta e seis minutos, 
convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 09 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:________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
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Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
 




