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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 005/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em quatro de maio de dois mil e vinte e 
um.  
Aos quatro dias do mês de maio 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 deste Poder Legislativo 
de Aurora do Pará, o Vereador e primeiro secretário José Maria de Souza Moreira assumiu a 
presidência da reunião e solicitou que o Vereador Pedro Nunes Pantoja para que assumisse a 1ª 
secretaria e convidou o Vereador José Antônio da Silva Araújo para que assumisse a 2ª secretaria. 
Em seguida o Senhor Presidente em exercício solicitou ao segundo secretário em exercício que 
fizesse a verificação de quórum onde constou a presença dos seguintes Edis: José Maria de Souza 
Moreira-presidente em exercício; Pedro Nunes Pantoja-1º secretário em exercício; José 
Antônio da Silva Araújo-2ºsecretário em exercício, Euclênio Arruda de Souza, José Lucilvio 
da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Raimundo da Silva 
Amorim. Justificativa verbal proferida pelo vereador José Antônio da Silva Araújo, 
justificando as ausências dos vereadores: Joelson da Silva Oliveira, por motivo de força maior não 
foi possível comparecer na sessão desta terça-feira (04); vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, 
por encontra-se neste poder legislativo resolvendo assuntos internos e o vereador Rosinaldo Lima 
de Moura, por motivo de força maior não foi possível comparecer na sessão desta terça-feira (04). 
Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente em 
exercício declarou aberta a presente sessão. Após convidou o segundo secretário em exercício José 
Antônio da Silva Araújo, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 
38 versículo 1. Dando prosseguimento o primeira secretário em exercício fez a leitura das Atas das 
Sessões Ordinárias, dos dias; 20/04/ e 27/04 continuação da ata do dia 20/04/2021, após lidas, 
foram colocadas em discussão, não havendo discussão. Em votação: aprovadas por unanimidade 
dos Vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário em exercício continuou com a 
leitura dos expedientes; Requerimento nº 031/2021, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, 
assunto: Solicito com extrema urgência a Recuperação da estrada vicinal no km 61 que dá acesso as 
Comunidades: Sítio Verde, Jacamim, Jacaminzinho, Timborana, São Domingos, Jabuti e demais 
Comunidades da Região, neste Município. Requerimento nº 032/2021, de autoria do vereador José 
Maria de Souza Moreira, assunto: solicito a pavimentação Asfáltica das ruas no Bairro Novo 
Horizonte. Requerimento nº 033/2021, assunto: solicito a construção de uma lombada em frente à 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco Ferreira da Cruz, na Vila Ipitinga, neste município e o 
requerimento nº 034/2021, assunto: Solicito a Construção de Meio-Fio nas ruas que foram 
realizados a pavimentação asfáltica das seguintes Comunidades: Ipitinga e Bom Remédio, neste 
Município, ambos de autoria do vereador do Pedro Nunes Pantoja. Requerimento nº 035/2021, de 
autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo, assunto: Solicito a substituição do nome do Posto 
de Saúde do km 16, Comunidade São Pedro, que atualmente registrado com o nome Antônio Costa 
de Souza, que passará a se chamar José Pinto da Silva. Requerimento nº 036/2021, de autoria do 
vereador José Lucilvio da Costa Lima, assunto: solicito a construção de uma Unidade de Saúde, na 
Comunidade Santa Rosa, 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 em exercício 
colocou as matérias em discussão e votação. O requerimento nº 031/2021, de autoria do vereador 
José Rivanaldo Araújo. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade dos 
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Vereadores. Requerimento nº 032/2021, de autoria do vereador José Maria de Souza Moreira. Em 
discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores. Requerimento nº 
033/2021 e requerimento nº 034/2021, ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. Em 
discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores. Requerimento nº 
035/2021, de autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo. Em discussão, nenhuma. Em 
votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores. Requerimento nº 036/2021, de autoria do 
vereador José Lucilvio da Costa Lima. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por 
unanimidade dos vereadores. O Senhor Presidente em exercício 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 bom dia a todos e a todas presentes. 
Agradeceu a presença do Senhor Rone, diretor da Escola Municipal da Comunidade Cajueiro e 
também agradeceu ao público que assiste a presente sessão pela página deste Poder Legislativo na 
rede social facebook. Desejou ao diretor Rone da Escola acima um bom trabalho nas escolas da 
região da Comunidade Cajueiro, e também que seja parceiro dos professores e demais servidores. 
Parabenizou o Senhor Presidente e o líder de governo desta casa pela solicitação a Senhora prefeita 
municipal em relação às respostas dos requerimentos. Parabenizou a Senhora prefeita municipal 
pela resposta dos requerimentos da sua autoria. Disse que no ano passado fez um requerimento 
solicitando aquisição de uniformes e IPEI’s para os servidores da área da limpeza pública, em 
virtude do falecimento de dois servidores públicos atuando na limpeza pública, ressaltou que o 
referido requerimento foi atendido, mas não foi informado pela gestão anterior. Falou que é de 
suma importância a gestão municipal nos informar sobre a possibilidade dos requerimentos serem 
atendidos ou não para que a população tenha conhecimento do nosso trabalho em prol ao 
município. Parabenizou todos os vereadores pelos seus requerimentos apresentados nesta sessão. 
Relatou que a Rua São Vicente no bairro Aparecida a qual reside está danificada devido não terem 
feito o serviço de meio fio; disse que em 2019 e 2020, encaminhou ofícios para a prefeitura 
municipal solicitando a manutenção da pavimentação asfáltica da referida rua, mas não foi atendido 
pela gestão municipal anterior, mas espera que nesta nova gestão municipal, a solicitação da 
pavimentação seja atendida. Falou que o objetivo de todos os vereadores é trabalhar para melhorar 
o nosso município, ressaltou que os vereadores que residem nas seguintes Comunidades: José 
Antônio, na Comunidade São Pedro km 16m; os vereadores: Euclênio Arruda e Pedro Nunes, ambos 
residem na Comunidade Ipitinga; José Rivanaldo e Raimundo da Silva, ambos residem na 
Comunidade São Pedro do Ariramba, os mesmos têm conhecimentos das necessidades tanto da 
população quanto das estradas vicinais. Disse que está tentando agendar uma reunião com o 
Deputado Federal, Beto Faro, no intuito de adquirir emenda parlamentar para a recuperação das 
estradas vicinais do município, assim que conseguir o agendamento com o deputado irá convidar 
os demais vereadores para participarem da reunião. 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. Agradeceu a Senhora Prefeita pela resposta 
dos requerimentos da sua autoria, e enfatizou que o retorno dos mesmos é satisfatório, uma vez 
que são cobrados pela população, e precisa informar cada um dos munícipes, frisou que está à 
disposição para contribuir positivamente para o progresso do nosso município. Fez dois 
requerimentos verbais: solicitando a Senhora Prefeita Municipal que seja elaborado um projeto de 
lei que cria cargos e salários dos profissionais da área da saúde pública que exerce os seguintes 
cargos de diretor do hospital municipal, regulação, transportes e outros, que estão em abertos, 
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visando à garantia dos direitos dos servidores da saúde pública; solicitou a construção de um Posto 
Saúde na Comunidade Santa Rosa, portanto, a sede do município é distante da referida comunidade 
e os moradores têm dificuldades de se deslocarem até a sede do município, a construção do Posto 
de Saúde na Comunidade irá proporcionar atendimentos de procedimentos simples como: vacina, 
curativos, verificação de pressão arterial, etc. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a 
tribuna cumprimentou cordial bom dia a todos. Disse que como legislador desde o ano 2008, fez um 
levantamento dos requerimentos apresentados nesta casa nas seguintes legislaturas: de 2008-
2012, 112 (cento e doze) requerimentos, de 2013-2016, 136 (cento e trinta e seis) requerimentos, 
de 2017-2020 158 (cento e cinquenta e oito) requerimentos, ressaltou que as necessidades são 
diversas e o poder executivo municipal não tem recursos para atender todas as demandas do 
município. Expressou sua satisfação a Senhora Prefeita Municipal em relação às respostas dos 
requerimentos de sua autoria, e assim a mesma demonstra respeito com os vereadores e os 
munícipes. Falou que na semana anterior esteve na Comunidade Ipitinga, acompanhando a 
realização de serviço de aterro nos lotes dos moradores, esse serviço foi feito com maquinário 
cedido por um fazendeiro da região, mas não foi possível fazer o serviço de aterro para todos os 
moradores da referida Comunidade, frisou que ajudou os moradores da Comunidade independente 
de bandeira partidária, demonstrou sentimentos de tristeza porque não pode ajudar a todos. Disse 
que em 12 (doze) anos de mandatos sempre colocou requerimentos ao poder executivo municipal, 
solicitando melhorias para a população Aurorense, mas infelizmente não foram atendidos, citou 
exemplos das seguintes solicitações: construção de um cais e meio fio para a Comunidade Bom 
Remédio e também a construção de meio fio para Comunidade Ipitinga, e outros, essas solicitações 
acima mencionadas foram na gestão anterior. Falou sobre uma publicação em rede social referente 
à situação precária da ponte da Comunidade Bom Remédio, solicitou ao secretário de obras que 
fosse até o local da ponte para averiguar a situação e a possibilidade de solucionar a problemática 
da manutenção da ponte da Comunidade acima. Ressaltou que há diversas dificuldades para 
administrar o município, e deve-se delegar muito trabalho aos secretários municipais e 
funcionários públicos. Ressaltou que o seu objetivo é trabalhar pelas melhorias do município. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus, cumprimentou 
todos os vereadores e demais presentes. Parabenizou o poder executivo municipal pelas respostas 
dos requerimentos, frisou que a Senhora Prefeita está demostrando respeito e consideração aos 
vereadores, pois somos cobrados pelos munícipes e precisamos manter todos informados da 
possibilidade do atendimento ou não do requerimento. Falou que o poder executivo municipal 
informou a todos os vereadores que já foi providenciado a compra das lâmpadas, ou seja, material 
para a manutenção da iluminação pública do município; em relação à recuperação das estradas 
vicinais do município no momento não será possível a  realização da recuperação das estradas, 
devido o período chuvoso, e pediu a Senhora Prefeita que fosse priorizada a recuperação das 
estradas que abrangem o maior  número de Comunidades. Agradeceu a todos os munícipes por 
confiarem em seu trabalho e pela oportunidade de está nesta Casa de Leis. Afirmou que está 
satisfeito com a administração atual. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna e 
cumprimentou todos os presentes. Disse que levou até ao conhecimento da Senhora Prefeita todas 
as reivindicações da sessão anterior, e a mesma informou que comprou uma parte do material para 
iluminação pública e já foi feito a manutenção de uma parte da iluminação pública; em relação a 
recuperação das estradas vicinais, deve-se esperar o término do período chuvoso, porém algumas 
estradas já estão sendo recuperadas de forma emergencial. Informou que a Senhora Prefeita já 
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disponibilizou para a delegacia de Aurora do Pará três servidores: um vigia, uma servidora de 
serviços gerais, e uma auxiliar de escrivã. Relatou quando foi vereador no ano de 2009-2012, cobrou 
e solicitou através de requerimentos e ofícios melhorias para a população Aurorense e não obtive 
respostas do gestor municipal da época. Parabenizou a Senhora Prefeita municipal pela 
consideração aos vereadores em dar-lhes respostas sobre os requerimentos de sua autoria. 
Destacou que todas as solicitações e reivindicações feitas pelos nobres colegas vereadores serão 
levadas imediatamente até ao conhecimento da Senhora Prefeita, e a mesma irá responder através 
de ofícios, e também através da sua pessoa como líder de governo. Pediu aos vereadores que 
busquem recursos com seus deputados, para contribuir na recuperação das estradas vicinais do 
município, portanto, sabe-se que o nosso município possui uma extensão territorial, sendo 70% 
(setenta por cento) zona rural. Relatou que no ano de 2020, o Deputado Federal Éder Mauro, 
conseguir cerca de meio milhão em emenda parlamentar para a construção de uma orla na Vila 
Santana do Capim, mas infelizmente a verba foi inviabilizada porque o gestor municipal anterior 
não apresentou o projeto no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, disse que 
recentemente esteve em uma reunião com o Deputado Èder Mauro, e o mesmo solicitou novamente 
o recurso para a construção da orla na Vila de Santana do Capim; ressaltou que solicitou recursos 
para o esporte do município e cultura no valor de R$: 600 (seiscentos mil reais); frisou que os 
demais vereadores também estão em busca de recursos para contribuir com o desenvolvimento do 
nosso município. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna cumprimentou todos os 
presentes. Lamentou pela perda do seu avô. Agradeceu aos nobres colegas vereadores pela 
aprovação do seu requerimento solicitando a construção do meio fio das ruas das Comunidades 
Bom remédio e Ipitinga. Disse que os vereadores devem aceitar as críticas construtivas “nós 
vereadores somos criticados pela população por não entenderem o real papel do legislador”, relatou 
que o poder legislativo tem a função de legislar, cobrar, fiscalizar, elaborar requerimentos e outras 
matérias em prol à população Aurorense, e frisou que os vereadores estão empenhados em um 
objetivo comum. Pediu a compreensão da população com o Poder Executivo Municipal e com o 
Poder Legislativo, ambos os poderes estão apenas com 120 (cento e vinte) dias de trabalho, por 
conta que o nosso município possui uma extensão territorial, sendo mais de 70% (setenta por 
cento) zona rural, portanto, aos poucos as problemáticas serão solucionadas. Frisou que as fortes 
chuvas danificaram as estradas vicinais que dá acesso as Comunidades São Miguel e Bom Remédio, 
e que devemos esperar o período chuvoso cessar para dá início as recuperações das estradas do 
município.  O vereador José Maria de Souza Moreira dispensou a palavra. Em seguida o Senhor 
Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão 
ordinária, às onze horas e cinquenta e dois minutos, convidando os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião, dia 11 de maio de 2021, e não havendo mais nada a tratar 
eu_______________________________1º secretário em exercício 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.  

José Maria de Souza Moreira, presidente em exercício:___________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja: 1º secretário em exercício:_________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo, 2º secretário em exercício:________________________________________________ 
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Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
 


