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Continuação da Sessão Ordinária Virtual nº 004/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e sete de abril de dois mil e vinte 
e um.  
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, 
no Plenário Nelito Pastana dos Santos, do 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 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. Após convidou o segundo secretário Pedro Nunes Pantoja, para fazer a 
leitura de um texto da bíblia Sagrada, leu em Filipenses capítulo 2 versículo 1. Não havendo leitura 
da ata anterior. Dando sequência o primeiro secretário fez a leitura de um ofício nº 
125/2021/GAB/PMAP, ao Exmo. Sr. Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, presidente deste 
Poder Legislativo,  honrado em cumprimenta-lo, comunico que esta Prefeitura Municipal solicita 
que o Sr. José Antônio da Silva Araújo (Toninho) seja nova liderança de governo, para a legislatura 
de 2021, nesta Câmara Municipal, afim de representar os interesses deste Poder Executivo. Não 
houve leitura de requerimentos. Ato contínuo, o primeiro secretário leu o Parecer Conjunto nº 
02/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis e da Comissão de Finanças e Orçamento, ao 
Projeto de Lei Complementar nº 01/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, assunto: que 
Dispõe sobre a Criação da Guarda Municipal de Aurora do Pará e dá outras providências. Encerrada 
a primeira parte da ordem do dia, passaremos para a segunda parte da ordem do dia. Ato contínuo, 
o Senhor Presidente colocou a matéria em discussão e votação em segundo turno o Parecer 
Conjunto nº 02/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis e da Comissão de Finanças e 
Orçamento, ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2021. Em discussão, o vereador José Antônio da 
Silva Araújo relator da Comissão de Finanças, disse bem assim como os demais membros das 
comissões, após análise detalhado do projeto de lei complementar supracitado, decidiram parecer 
favoráveis, em seguida colocou em votação, o Parecer Conjunto nº 02/2021 juntamente com o 
Projeto de Lei Complementar nº 01/2021, sendo aprovados por unanimidade dos vereadores. 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 em nome do presidente Magno Miranda saudou todos os nobres vereadores. Relatou que 
nesta sessão não houve expedientes de requerimentos devido a continuação da sessão anterior 
referente ao segundo turno de discussão e votação do projeto de lei complementar nº 01/2021, 
referente à criação da Guarda municipal de Aurora do Pará. Ressaltou que o ex-vereador e atual 
vice-prefeito municipal Francisco Maurisberto Freires de Araújo, que o mesmo desde do seu 
primeiro mandato de vereador até o quinto mandato consecutivo sempre apresentou nesta casa de 
leis requerimentos solicitando a criação da guarda municipal, mas não foi atendido pelos gestores 
anteriores. Sabemos que há uma grande necessidade no município da guarda municipal, devido ao 
pequeno número de policiais no município. Parabenizou todos os vereadores pela aprovação do 
projeto de lei complementar nº 01/2021 já mencionado. Pediu ao Senhor Presidente desta casa que 
encaminhe um ofício à prefeita municipal solicitando respostas de quais requerimentos serão 
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atendidos ou não, e a previsão da realização do atendimento do requerimento, pois somos cobrados 
pela população. O vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna, agradeceu a Deus por 
mais uma oportunidade e cumprimentou todos presentes. Agradeceu aos vereadores pela 
aprovação do projeto de lei complementar nº01/2021 referente a criação da guarda municipal, que 
há anos o referido projeto havia sido requerido pelo ex-vereador e atual vice-prefeito Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo. Falou que tem sido muito cobrado pelos agricultores em relação à 
disponibilidade do trator agrícola, portanto, os agricultores necessitam deste trator para fazerem a 
preparação de suas áreas para o plantio de feijão. Falou sobre a ponte da Comunidade Vale do 
Capim, que dá acesso à Fazenda São Marcos, a mesma estar intrafegável, pediu ao Senhor Presidente 
desta casa que leve a situação ao conhecimento da prefeita municipal para que seja tomada as 
devidas providências. Disse que está disponível para trabalhar juntamente com os vereadores no 
que for melhor para os munícipes Aurorenses. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a 
tribuna cumprimentou a todos. Parabenizou o Senhor Presidente deste poder legislativo pelo o seu 
aniversário, no sábado anterior, e desejou saúde e felicidades. Falou sobre o projeto de lei 
complementar acima aprovado, portanto, futuramente o mesmo será aumentado o número de 
guardas municipais para melhorar a segurança da população Aurorense. Falou sobre as pontes do 
município que estão sem situações precárias, sugeriu que devido à falta de madeira o mais viável 
será a construção de pontes de concretos ou tubulação (bocas de lobos). Disse que devido à crise 
financeira decorrente ao covid-19, os comerciantes deste município estão com dificuldades de 
manter suas atividades financeiras, assim como os agricultores necessitam de investimentos 
tecnológicos e financeiros, ressaltou que o Banco da Amazônia está liberando créditos para os 
produtores pelo FNO, PRONAF, entre outros. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna 
em nome do Senhor Presidente desta Casa cumprimentou todos os vereadores, funcionários desta 
casa de leis e munícipes presentes. Disse que durante seu segundo mandato seguido como vereador 
já foi até a Secretaria de Segurança Pública do Estado, solicitar o aumento do contingente de policias 
de Aurora do Pará, porém não teve êxito, uma vez que sempre tinham a desculpa de está formando 
novos policias para aumentar o número de policiais dos municípios do Estado. Parabenizou a 
aprovação do projeto de lei complementar da guarda municipal e sugeriu a Senhora a prefeita que 
seja feito o concurso público de guarda municipal, e também seja providenciado curso de 
capacitação para os guardas municipais, e que os mesmos não se sintam superiores as demais 
autoridades. Parabenizou o contingente da polícia militar pelo motivo que estão devidamente 
empenhados na segurança pública do nosso município. Falou que o vereador José Lucilvio 
encaminhou um ofício para prefeitura solicitando a manutenção da iluminação pública do 
município, porém já fez quatro meses e até o presente momento não foi atendido pelo poder 
executivo. Falou que o recurso da iluminação pública já entrou no município e nesses quatro meses 
já deu tempo de fazer a licitação e não tem desculpas para tomar as medidas cabíveis, até porque a 
população nos cobra diariamente. Pediu ao Senhor Presidente que seja elaborado um requerimento 
de sua autoria solicitando a pavimentação asfáltica da Avenida Bernardo Sayão, do lado direito no 
centro desta cidade. Falou sobre a ponte da Rua São Francisco, conhecida por Rua do Galpão do 
Agricultor, que a empresa não concluiu a obra da mesma, mas foi informado que a prefeita 
municipal já está tomando as providências cabíveis para resolver à problemática, e acredita que 
será concluída a obra da ponte. Pediu ao líder de governo municipal, vereador José Antônio da Silva 
Araújo que solicite da prefeita um cronograma de realização de manutenção da iluminação pública 
tanto da cidade quanto das Comunidades. Pediu que fosse elaborado um requerimento para a 
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próxima sessão solicitando o serviço de terraplanagem nas ruas do Bairro Novo Horizonte. Disse 
que no início do ano tiveram uma reunião com a prefeita, e a mesma informou que irá priorizar 
algumas obras, pois o recurso próprio do município é insuficiente para atender todas as demandas; 
pediu a prefeita no momento da reunião que priorizasse a aquisição de um prédio em frente ao 
cemitério e a iluminação do mesmo. Pediu ao Senhor Presidente desta Casa que disponibilize a 
todos os vereadores o valor do recurso deste Poder Legislativo desde o mês de janeiro até o 
presente mês para que todos tenham conhecimento dos recursos. O vereador José Lucilvio da 
Costa Lima usou a tribuna, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, em nome do líder de 
governo municipal, saudou todos os colegas vereadores e demais presentes. Parabenizou o Senhor 
Presidente pela passagem do seu aniversário e por ser pai de gêmeos. Parabenizou o novo líder de 
governo, vereador José Antônio da Silva Araújo, e disse que está aberto ao diálogo. Parabenizou os 
vereadores pela aprovação do projeto de lei complementar da guarda municipal, que é de 
fundamental importância para os munícipes, e também irá contribuir para segurança pública da 
sociedade Aurorense. Falou sobre as pessoas que não vão até a delegacia fazer o boletim de 
ocorrência em casos de roubos e furtos, essa situação acaba prejudicando o sistema da polícia, 
porque não consta o aumento de roubos e furtos nas estatísticas, acarretando o não aumento no 
número de policias para o município Aurorense. Ressaltou que na gestão anterior foi 
disponibilizada uma servidora pública para a delegacia de Aurora do Pará somente para exercer a 
função de escrivã, para registrar as ocorrências em casos de roubos e furtos. Pediu informações ao 
líder de governo municipal referente se a prefeitura neste ano disponibilizou um funcionário para 
a delegacia para exercer o cargo de escrivã. Falou sobre a conclusão da obra da ponte da rua São 
Francisco já mencionada; pediu ao Senhor Presidente desta Casa que encaminhe um ofício para a 
Prefeita solicitando a recuperação da rua São José, na qual sua tubulação estar totalmente 
deteriorada apresentando perigo para a população, havendo a possibilidade de acidentes. Solicitou 
da prefeita a manutenção da estrada vicinal do km 81, haja vista diversos trechos da estrada estar 
quase intrafegáveis, devido às fortes chuvas e que seja tomada as medidas cabíveis, e também 
solicitou providências na recuperação da estrada vicinal no km 57, neste município. O vereador 
José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, agradeceu a Deus por tudo, cumprimentou todos os 
vereadores, funcionários desta Casa e demais presentes. Falou sobre a importância do Projeto Lei 
complementar já mencionado aprovado por esta Casa e também falou sobre a importância de 
guarda municipal no município que irá contribuir para a segurança dos Munícipes Aurorenses. 
Compartilhou o pronunciamento do vereador Joelson da Silva Oliveira em relação a obra da ponte 
do bairro Vila Nova que ainda não foi concluída, porém essa obra é da gestão municipal anterior, 
mas ficou feliz em saber que a gestão municipal atual já tomou as devidas medidas cabíveis para 
que a obra da ponte seja concluída em breve. Pediu ao Presidente desta Casa que encaminhe um 
ofício para o secretário de obras solicitando que seja feito o serviço de manutenção nas seguintes 
ruas: São Paulo e São Roque, ambas no bairro Aparecida, vale ressaltar que as referidas ruas estão 
em condições quase intrafegáveis. Falou que na última campanha política foi prometido o 
melhoramento na área da agricultura e até o presente momento os agricultores não receberam 
nenhuma ajuda para realização de suas atividades agrícolas, sabemos que chegou um trator, mas 
ainda é insuficiente para atender a demanda de agricultores; disse que tem agricultores que estão 
desistindo de fazer seus plantios, por falta de receber ajuda da prefeitura e também os mesmos não 
têm condições financeiras para comprar adubos, sementes e outros insumos, frisou que é 
necessário mais tratores para fortalecer a agricultura, fez um apelo a Senhora prefeita que priorize 
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o incentivo a produção agrícola do nosso município. Falou sobre as pontes do município que estão 
em péssimas condições de trafegar e pediu a Senhora Prefeita prioridade na manutenção da ponte 
que dá acesso a Comunidade Vale do Capim e demais Comunidades ciclo vizinha. Disse que é muito 
cobrado pela população em relação à falta de manutenção de iluminação pública no município, e a 
Senhora Prefeita informou-lhe que está sendo providenciado a licitação para aquisição de lâmpadas 
para a iluminação pública do município. Pediu ao Senhor Presidente desta Casa que leve ao 
conhecimento da Senhora Prefeita a necessidade de fazer a recuperação da estrada vicinal do km 
57. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna cumprimentou em nome do Presidente 
desta Casa de Leis saudou todos os vereadores presente, professores, funcionários desta Casa e 
demais munícipes presentes. Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal pelo projeto de lei 
complementar da criação da guarda municipal, na qual é de fundamental importância para a 
segurança pública do nosso município, uma vez que o número de policiais é pouco para suprir toda 
extensão territorial do município. Disse que nesta terça-feira se comemora o dia da doméstica, que 
é um trabalho digno, e no dia 28 comemora-se o dia da educação, ressaltou a educação é capaz de 
mudar vidas. Parabenizou o novo líder de governo, o vereador José Antônio da Silva Araújo popular 
“Toninho do km 16”, frisou que é de suma importância sua parceira com a Senhora Prefeita para 
que possa levar até a mesma nossos questionamentos e ter conhecimento dos assuntos. Falou sobre 
a obra na ponte sobre o Rio Coité de concreto da Rua São Francisco, no bairro Vila Nova, na qual 
essa obra é desde a gestão municipal passada e a empresa responsável pela referida obra não 
concluiu, portanto, a ponte está interditada, mas as pessoas estão trafegando na ponte sobre o rio 
Coité já mencionada, e pediu a Senhora Prefeita que seja tomada as devidas providências em relação 
à conclusão da obra da ponte. Disse que esteve no cemitério na quarta-feira anterior, no 
sepultamento de sua amiga Edna Meireles, e observou que a área do cemitério está quase lotada e 
pediu ao Presidente desta Casa que informe a Senhora Prefeita a grande necessidade de uma área 
para construção de um cemitério. Falou sobre a problemática dos munícipes Aurorenses que não 
vão até a delegacia e quando vão não conseguem fazer o boletim de ocorrência, em especial as 
pessoas que residem no interior distante da sede do município, e por esses motivos as estatísticas 
de roubos e furtos não constam no sistema da Segurança Pública do Estado, o que dificulta a 
disponibilização de policiais para o município. Pediu a senhora Prefeita que nos dê respostas da 
possibilidade de atendimento dos requerimentos, porém é cobrado pela população que acreditou 
no seu trabalho como legislador, pois nas gestões anteriores apresentou mais de 150 (cento e 
cinquenta) requerimentos e nenhum foi atendido, e se foi atendido não foi informado. Relatou sobre 
a falta de manutenção de iluminação pública do município já mencionada pelos colegas vereadores, 
e o mesmo vem sendo cobrado pela população em relação à falta de manutenção de iluminação 
pública desde as gestões anteriores, essa situação deve ser solucionada pelo menos uma parte da 
iluminação pública do município. Falou sobre as estradas vicinais do município, que estão em 
péssimas condições no período chuvoso, afirmou que devemos esperar passar o período chuvoso 
para que possa ser realizada a manutenção das estradas. O vereador José Antônio da Silva Araújo 
usou a tribuna e cumprimentou os Senhores Vereadores e demais presentes. Agradeceu a todos os 
Senhores Vereadores pela sua referência como líder do Governo Municipal, e também agradeceu a 
Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão Miranda pela confiança concedida como líder de Governo deste 
Poder Legislativo, disse que o seu objetivo e aproximar os Poderes: Executivo Municipal e 
Legislativo para que possamos trabalhar em harmonia certamente o resultado final será positivo, 
portanto, no momento que for questionado por Vossas Excelências irei até o Poder Executivo buscar 
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informações e prestar esclarecimentos para os Senhores Vereadores, para que na próxima sessão 
eu possa dar uma informação satisfatória aos Vereadores. Destacou que ouviu atentamente as 
cobranças de cada vereador, e estará levando as problemáticas do município ao conhecimento da 
Senhora Prefeita para que seja tomada as devidas providências necessárias em relação às seguintes 
cobranças: em relação aos requerimentos que foram encaminhados para o gabinete da Senhora 
Prefeita, quais serão os requerimentos atendidos e os que não serão atendidos com uma 
justificativa; em relação investimento de melhorias na área da agricultura deste município e outras 
áreas públicas. Falou sobre a segurança pública do município e sugeriu ao Senhor Presidente deste 
Poder legislativo que encaminhe um ofício convite para o Delegado da Polícia Civil de Aurora do 
Para, para que compareça nesta Casa, para prestar esclarecimentos em relação aos temas 
abordados sobre a segurança pública e ações a serem executadas em favor da sociedade Aurorense. 
Falou sobre a situação da obra da construção da ponte no bairro Vila Nova, afirmou que a Senhora 
Prefeita municipal já tomou as providências cabíveis em relação à empresa Solution responsável 
pela obra da ponte não concluída e também as providências as demais empresas pelas obras não 
concluídas no município. Sugeriu que qualquer um de nós vereadores como legítimo fiscal do povo 
deste município podemos procurar o Ministério público, para informa-los sobre as empresas que 
deixaram obras inacabadas da gestão anterior; citou que a empresa que realizou a pavimentação 
asfáltica da Avenida Bernardo Sayão no centro da cidade, as margens da BR 010, que antes de 90 
(noventa) dias o asfalto estava se deteriorando, essa situação é inadmissível, relatou que entrou em 
contato com a empresa juntamente com Presidente desta Casa e informaram a empresa que caso 
não realizasse com urgência a manutenção asfáltica da Avenida iremos entrar com uma ação judicial 
ao Ministério Público, e de imediato a empresa providenciou a manutenção asfáltica da referida 
Avenida. Informou que tem um ofício elaborado direcionado ao DNIT solicitando a intervenção com 
o Deputado Estadual Éder Mauro a instalação de Semáforo na ROD. BR 010, próximo do Galpão do 
Agricultor e também irá inclui a pedido do vereador Joelson da Silva Oliveira a construção de 
lombadas próximo ao Posto JS na BR 010, km 59, neste município. Disse que irá verificar o Projeto 
de Lei referente à denominação do Bairro Novo Horizonte que esta nesta casa, deste do ano de 2016.  
Disse que está para contribuir e levar os questionamentos de cobranças e dúvidas para a Senhora 
Prefeita. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna cumprimentou todos os presentes. 
Agradeceu todos os vereadores pela aprovação do projeto de lei complementar da criação da guarda 
municipal, frisou os guardas municipais irá contribuir para a segurança da população Auroense. 
Falou sobre os seus ofícios encaminhados para o gabinete da Senhora Prefeita municipal, Vanessa 
Gusmão Miranda, solicitando a recuperação de quatro pontes, afirmou que já está disponível a 
matéria prima para a construção de três pontes, porém pediu ao líder de governo que leve a situação 
até a Senhora Prefeita para que tome as devidas providências com urgência; disse que a 
recuperação da ponte da Comunidade Cupauba será realizada em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Ipixuna do Pará. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, em nome 
do líder de governo saudou todos os vereadores presente. Agradeceu a todos os vereadores pela 
aprovação do projeto de lei CAEE da educação, na terça-feira passada, na qual acredita trazer 
melhorias para a educação deste município. Agradeceu também a aprovação do Projeto de Lei 
Complementar da Criação da Guarda Municipal. Disse que estamos no quarto mês de gestão e todas 
as cobranças feitas pelos nobres colegas vereadores são aplausíveis, porém acredita que muitas 
cobranças são exageradas para a gestão atual, uma vez que essas cobranças deveriam ser realizadas 
por gestores anteriores; disse que no momento é inviável fazer a manutenção das estradas vicinais 
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do município, devido ao período chuvoso, então é questão de natureza e que devemos esperar 
passar o período das chuvas. Disse que assim como os demais vereadores também é cobrado pelos 
produtores rurais em relação aos tratores agrícolas, e ressaltou que a gestão atual recebeu os 
tratores quebrados, porém a pedido do vereador Magno Rodrigo o município foi contemplado com 
um trator que beneficiará os agricultores. Portanto, devemos manter os munícipes informados 
quanto à realidade do município. Referiu-se ao vereador Joelson da Silva oliveira o porquê a gestão 
anterior não realizou o serviço de terraplanagem no bairro Novo Horizonte. Relatou sobre as 
cobranças de manutenção de iluminação pública do município e a aquisição do prédio em frente ao 
cemitério, frisou que todas as cobranças feitas nesta Casa são muito importantes para beneficiar a 
população Aurorense, porém há outras questões de urgência e emergência a serem resolvidas no 
município. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna cumprimentou todos os 
presentes. Agradeceu a presença da professora Senhora Rivanilda e demais profissionais da 
educação. Parabenizou todos os vereadores pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 
01/2021 no segundo turno, ressaltou que este projeto há anos era o anseio da população Aurorense, 
disse que a guarda municipal é de grande importância para garantir a segurança deste município, e 
também exercer competências na fiscalização em parceria com a polícia civil em relação a pandemia 
(covid-19), referentes aglomerações em comércios, bares e outros. Disse que irá encaminhar um 
ofício para o Delegado de Polícia Civil de Aurora do Pará, para prestar esclarecimentos referentes à 
segurança pública deste município. Agradeceu a Senhora a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão 
Miranda, pelo referido projeto de lei complementar nº 01/2021; frisou que o governador Helder 
Barbalho irá disponibilizar uma viatura e duas motos para o nosso município, assim que for 
regularizado o Projeto de Lei Complementar acima. Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, 
Vanessa Gusmão Miranda por ter realizado duas reuniões com os secretários municipais, a última 
reunião foi realizada nesta Casa quinta-feira anterior à noite, na qual foram tratados assuntos de 
ações de melhorias para o município. Falou sobre a ambulância que o município recebeu no ano de 
2019, através de uma emenda parlamentar do Deputado Estadual Thiago Araújo, portanto, 
ambulância deveria ser destinada para atender a demanda das Vilas: Nossa Senhora Fátima, km 75, 
Repartimento e região, mas infelizmente a ex-secretária municipal de saúde, Maria Marta Núbia 
Teixeira dos Santos, não disponibilizou a ambulância para as Vilas acima, e a mesma me informou 
que ambulância se encontrava na garagem do prédio do hospital municipal em perfeito estado, 
ressaltou muito triste que a gestão municipal atual encontrou a referida ambulância da Marca 
Citroen em péssimas condições e a mesma está na oficina para ser feito o serviço de manutenção, 
disse que por causa da pandemia (covid-19) está em falta de peças no mercado para fazer o conserto 
do motor da mesma.  Sugeriu aos demais vereadores que marcasse uma reunião com a Senhora 
Prefeita, para tratamos de assunto referente aos motoristas que conduzem veículos públicos deste 
município, para que os mesmos tenham responsabilidade tanto no trânsito quanto com suas vidas 
e outros. Falou sobre a ambulância Fiat Dobló deste município que se encontra apreendida na 
DEMUTRAN em Castanhal/PA, há mais de um ano, relatou que pediu ajuda a Paula Titan para retirar 
ambulância da DEMUTRAN, mas a mesma não conseguiu, por motivos de diversas irregularidades 
de trânsito. Falou sobre os seguintes processos licitatórios; da merenda escolar que será realizada 
no dia 07 de maio do corrente ano e da aquisição de lâmpadas para iluminação pública. Disse que 
vai levar ao conhecimento da Senhora Prefeita a solicitação do vereador Joelson em relação à 
situação do cemitério para que seja tomada as providências e as demais solicitações dos vereadores 
acima mencionadas. Falou sobre os recursos deste Poder Legislativo do ano em curso, que gostaria 
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que fossem investidos na construção de 04 (quatro) salas de gabinetes para os vereadores, mas 
infelizmente não constam na LDO do ano anterior as metas e prioridades de reforma, de ampliação 
e de instalação para este Poder Legislativo, disse que está aguardando o agendamento da sua pessoa 
no TCM/PA, para buscar informações sobre os procedimentos para a construção dos gabinetes e 
inserção na próxima lei orçamentária. Falou sobre o Terminal Rodoviário desta cidade que em 
breve será inaugurado, assim que a Senhora Prefeita regularizar a documentação para o 
funcionamento e também irá providenciar a realização de manutenção no prédio do terminal com 
recursos próprios, por motivo que a empresa responsável pela obra do terminal ainda falta 16% 
(dezesseis por cento) para concluir a obra, na oportunidade agradeceu a presença do Deputado 
Estadual Chamonzinho e do Presidente da ARCON pela visita na segunda-feira (26) no prédio do 
terminal e pelo apoio na homologação do terminal, vale ressaltar que essa obra do terminal é da 
gestão anterior, e deixará de ser “elefante branco. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às doze horas e vinte e dois 
minutos, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 04 de maio 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 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:___________________________________________________________________________________ 


