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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 006/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em onze de maio de dois mil e vinte e um.  
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, no 
plenário Nelito Pastana, na Câmara Municipal de Aurora do Pará Palácio Ernane Fernandes Gusmão, 
o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Euclênio Arruda de Souza para que assumisse a primeira 
secretaria. Em seguida 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; Euclênio Arruda de Souza- 1º secretário em exercício; Pedro Nunes Pantoja-2º 
secretário; José Antônio da Silva Araújo, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, 
Luis Carlos Araújo do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim. A falta justificada dos 
Vereadores; Joelson da Silva Oliveira, José Maria de Souza Moreira, Rosinaldo da Lima Moura. 
Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão e convidou o segundo secretário Pedro Nunes Pantoja, para fazer a leitura 
de um texto da Bíblia Sagrada, na qual leu em Salmo capítulo 100 versículos 3. Não houve leitura da 
Ata anterior. Dando sequência o primeiro secretário em exercício continuou com a leitura dos 
expedientes; Mensagem nº 001/2021 – GAB/PMAP, REFERENTE ao Projeto de Lei nº 005/2021, 
Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 e 
dá outras providências, o referido projeto de lei será encaminhado para as comissões competentes. 
Requerimento nº 038/2021, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, assunto: solicito a 
conclusão de uma sala de aula e a conclusão do espaço para reuniões de pais e mestres, na Escola 
Municipal Raimunda Mendes de Queiroz. Requerimento nº 039/2021, de autoria do vereador José 
Lucilvio da Costa Lima, assunto: solicitar a recuperação da ponte na Comunidade Jabuti, neste 
município. Requerimento nº 040/2021, 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 Santa Rita de Cassia, na Comunidade São Domingos, ramal Jabuti, neste Município e o 
requerimento nº 041/2021, assunto: solicitando a confecção e instalação de placas das ruas, da 
cidade, com seus respectivos nomes, assim como pintura de faixas de pedestres, nas esquinas, 
escolas e demais órgãos públicos, deste Município, ambos de autoria do vereador Luis Carlos Araújo 
do Nascimento. 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. 
Requerimento nº 038/2021, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo. Em discussão, não 
houve. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento nº 039/2021, de 
autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Requerimentos números 040 e  041/2021, ambos de 
autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento. Em discussão, nenhuma. Em votação, 
aprovado 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 
Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna em nome do presidente desta casa cumprimentou os 
demais presentes. Disse que está muito feliz porque a Senhora Prefeita Municipal lhe informou que 
irá iniciar o serviço de recuperação das estradas vicinais do município. Disse que fez uma visita na 
Comunidade Ipitinga e observou que as pontes estão deterioradas e a Senhora Prefeita também lhe 
informou que irá fazer as recuperações das pontes em todo o município. Disse que alguns 
requerimentos estão sendo atendidos pelo poder executivo município, citou o requerimento de 
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autoria do vereador Euclênio referente à recuperação da ponte da Comunidade Bom Remédio, 
frisou que algumas obras pequenas estão sendo realizadas no município; afirmou que está à 
disposição para ajudar no desenvolvimento do município. Compartilhou sua felicidade com os 
demais vereadores por está complementando 51 anos de idade. O vereador Luis Carlos Araújo do 
Nascimento usou a tribuna em nome do Senhor Presidente desta casa saudou todos os presentes. 
Parabenizou o nobre colega vereador Raimundo da Silva Amorim pelo seu aniversário de 51 anos e 
lhe desejou muita paz, saúde, prosperidade e realizações. Dando continuidade parabenizou a 
Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão pelo seu belíssimo trabalho que vem desenvolvendo 
no município e também por atender os requerimentos de todos os vereadores de uma forma 
respeitosa e com rapidez. Parabenizou todos os vereadores que estão se empenhando para que o 
município venha desenvolver.  Ressaltou que todos os nobres colegas vereadores estão trabalhando 
de uma forma motivada pelo incentivo que a Senhora Prefeita tem demostrado em analisar e 
atender os requerimentos. Ressaltou que no mandato anterior os vereadores trabalhavam 
desmotivados pelo fato de seus requerimentos não serem atendidos pelo gestor municipal. Em 
continuidade afirmou que o trabalho de recuperação na rua paralela a este poder legislativo está 
ficando excelente. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna em nome do presidente 
desta Casa cumprimentou todos os vereadores e demais público que assiste pela rede social 
facebook. Parabenizou o nobre colega vereador Raimundo da Silva, pelos seus 51 anos, que esse 
novo ciclo seja de muitas realizações e felicidades. Convidou a população de modo em geral que 
participe e acompanhe o trabalho dos vereadores, infelizmente a população em parte crítica e rotula 
o poder legislativo, dizendo que “o vereador não faz nada”, portanto, as portas desta Casa estarão 
sempre abertas, e que os munícipes venham tomar conhecimentos do trabalho que é desenvolvido 
por esta casa de leis de uma forma transparente, e que os munícipes podem acessar o portal da 
transparência deste poder legislativo para adquirir informações sobre: atas, requerimentos, 
receitas e outras informações. Parabenizou o vereador Euclênio pelo seu requerimento atendido 
pelo poder executivo sobre a recuperação da ponte Bom Remédio. Falou sobre o requerimento nº 
039/2021, solicitando a recuperação da ponte da Comunidade Jabuti. Afirmou que entende as 
dificuldades do poder executivo municipal, mas tem certeza que o povo será atendido. Pediu ao 
Senhor Presidente desta Casa, que solicite a Senhora Prefeita municipal que quando for realizada 
uma obra, e se essa obra foi solicitada através do requerimento que seja citado o nome do vereador 
requerente na entregar da obra. Expressou sua grande felicidade por ter sido informado pela 
Senhora Prefeita, que as estradas vicinais do município serão recuperadas, assim que houver a 
estiagem das chuvas e também a mesma informou assim que as regiões forem atendidas com 
serviço de recuperação das estradas serão informados todos os vereadores para que acompanhem 
e fiscalizem o serviço de obras das estradas. O vereador José Antônio da Silva Araújo 
Cumprimentou a todos os vereadores presentes e as demais pessoas que acompanham pelo 
Facebook. Afirmou que tem observado a luta dos nobres colegas vereadores em solicitar através de 
ofícios e requerimentos melhorias para o município, mediante essa situação quero aqui informar 
aos senhores que compreendo suas boas intenções de contribuir para o desenvolvimento do nosso 
município, entretanto, por outro lado existem razões no qual a gestão municipal às vezes não 
atenderá as suas demandas solicitadas, por razões de dificuldades financeiras, mas isso não significa 
que as reivindicações dos Senhores vereadores não serão atendidas. Em ato contínuo pediu aos 
nobres colegas vereadores a compreensão em relação à Senhora Prefeita atrasar as respostas dos 
requerimentos que foram aprovados nesta sessão, por motivo a mesma encontra-se em repouso, 
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por conta que enfrenta uma gravidez de risco. Parabenizou o poder executivo municipal por 
encaminhar para esta casa de leis a LDO 2022, citou o artigo 12, § segundo que trata sobre criação 
das secretarias municipais: de cultura, desporto e lazer e de planejamento, frisou as secretarias são 
de grande importância para o futuro do nosso município. Disse que observou a grande necessidade 
de construição de rede esgoto as margens da ROD. PA 2052, nas Comunidades São Pedro km 16 e a 
DER, afirmou que encaminhou um ofício para Secretaria de Estado de Transportes (SETRAN), 
solicitando a construção de rede esgoto e acostamento para os pedestres nas Comunidades acima, 
frisou que não encaminhou o requerimento ao poder executivo municipal tendo em vista que a PA 
252, é responsabilidade exclusiva do estado no órgão SETRAN. O vereador Euclênio Arruda de 
Souza usou a tribuna cumprimentou cordial bom dia a todos.  Falou ao Senhor Presidente, que esta 
Casa de Leis tem que aderir o que aprovado pela mesma. Parabenizou nobre colega vereador José 
Lucilvio pelas suas palavras, disse que já está calejado de receber tantas críticas e às vezes 
injustamente pela população, sendo que às vezes não tem conhecimento do real papel do vereador. 
Afirmou que tem observado nos seus longos 3º (terceiro) mandatos e iniciando o 4º (quarto) 
mandato que todos os requerimentos apresentados nesta casa são aprovados por unanimidade, isso 
significa que todos os vereadores são a favor do desenvolvimento do município. Frisou que não dá 
importância para as críticas. Agradeceu a Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão Miranda, por atender 
seus requerimentos referentes à construção das lombadas na Avenida Bernardo Sayão e a 
recuperação da ponte na Comunidade Bom Remédio. Em ato contínuo falou que ouviu relatos dos 
moradores da Vila Ipitinga que a recuperação da ponte acima foi feito o serviço com madeiras de 
primeiríssima qualidade. Disse que apesar da Senhora Prefeita está apenas com quatro meses no 
governo municipal, a verdade tem que ser dita “doa a quem doer”, mas a nossa cidade está com uma 
nova cara. Parabenizou os vereadores: José Rivanaldo, José Lucilvio e Luis Calos, pelos seus 
requerimentos já mencionados e aprovados nesta manhã, frisou que os mesmos podem contar com 
seu apoio. Falou sobre as necessidades de sinalização de placas nas ruas e praças da cidade, que 
com certeza irá facilitar o trabalho dos correios e a vida de pessoas que procuram por um amigo ou 
parente, e também irá embelezar a nossa cidade. Falou que as coisas estão acontecendo e imaginou 
que nunca iria vê no seu mandato de vereador essa mudança no município para melhor, citou a 
pavimentação asfáltica da Rua São Francisco está se deteriorando pela falta de construção de meio 
fio, porém está sendo está sendo feito o serviço de recuperação do asfalto da referida rua e a 
construção do meio fio, temos que valorizar porque a luta para conseguir recursos para 
pavimentação asfáltica é grande são feitos ofícios, diversas viagens á Belém. Parabenizou o 
vereador Raimundo da Silva Amorim conhecido por “Raimundinho do Maracujá” pelo seu 
aniversário, desejando muita saúde e felicidades. Disse que em 04 (quatro) meses do seu 
4ºmandato de vereador a mudança está acontecendo no município, temos que cobrar e também 
temos que aplaudir o certo. Parabenizou a Senhora Prefeita pela distribuição de aterros para 
atender a necessidades de alguns munícipes; relatou as dificuldades para conseguir uma carrada de 
piçarra nas gestões anteriores. Os vereadores; José Rivanaldo Araújo e Pedro Nunes Pantoja 
dispensaram a palavra. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna em primeiro 
lugar fez seus agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade e cumprimentou os vereadores 
e o público que nos assiste pela rede social facebook. Parabenizou os vereadores pelos 
requerimentos acima. Agradeceu todos os vereadores pelos elogios a Senhora Prefeita Municipal. 
Parabenizou todas as mães pelo Dias das Mães comemorado no domingo anterior, e também 
parabenizou todas as mães ganhadoras dos prêmios no bingo realizado nesta Casa no domingo. 
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Relatou com muita tristeza que sua esposa atual Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão passou mal de 
saúde no momento que participava da live do bingo do dia das mães, e a mesma foi levada as pressas 
para hospital em São Miguel do Guamá, como está grávida de gêmeos, e infelizmente perdeu um dos 
bebes e está bem de saúde a Senhora prefeita e o bebe. Parabenizou todos os secretários municipais, 
e também parabenizou todos os funcionários públicos da área da limpeza pública, dizendo que 
ainda tem muito a ser feito na limpeza deste município. Parabenizou à Senhora Prefeita por 
responder todos os nosso requerimentos com justificativa o que podem ser atendidos e os que não 
podem ser atendidos, assim o ego dos vereadores se sente valorizados. Falou sobre as lombadas 
construídas tanto na BR 010 como na Avenida Bernardo Sayão pavimentada recentemente. 
Convidou os vereadores após a sessão para fazer uma visita no Terminal Rodoviário, haja vista o 
terminal está sendo feito os serviços de recuperação e a Senhora Prefeita em breve realizará a 
inauguração do terminal, frisou essa obra é um sonho da população Aurorense. Falou sobre a 
construção da orla na cidade contendo, bancos, academia, quiosque e outros.  Destacou que no mês 
de julho serão disponibilizadas emendas parlamentares para aquisição de tratores, 
retroescavadeira e outras. Disse que já iniciou a recuperação das estradas vicinais do município. 
Falou sobre a questão das dificuldades de conseguir madeira para a construção das pontes do 
município. Falou sobre o cimento recebido da empresa CIBRASA que está sendo aplicado na 
construção de meio fio e na recuperação das ruas e outros. Falou sobre o Projeto de Lei 
Complementar referente à criação da guarda municipal aprovado há duas semanas, ressaltou a 
importância do referido projeto à população Aurorense. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às dez horas e quarenta e 
dois minutos, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 18 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.  

Magno Rodrigo Pereira Miranda, presidente:_____________________________________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza, 1ºsecretário em exercício:____________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja: 2º secretário:________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo: _______________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 


