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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 007/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em dezoito de maio de dois mil e vinte e 
um.  
Aos dezoito dias do mês de maio 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-1ºsecretario; Pedro Nunes Pantoja-2º secretário; 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. A 

falta justificada do vereador Euclênio Arruda de Souza, o mesmo encontra-se internado deste 

ontem (17/05) no Hospital Geral de Ipixuna para realização de uma cirurgia de Hérnia Umbilical, 

nesta terça-feira (18). Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador José Antônio da Araújo, para 

fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em salmo capítulo 91 versículos 1 a 7. Dando 

prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura das seguintes Atas das sessões ordinárias dos 

dias 04/05 e 11/05/2021, após lidas, foram colocadas em discussão, não havendo discussão. Em 

votação, aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência o primeiro 

secretário continuou com a leitura dos expedientes; o Projeto de Lei nº 06 de 10 de maio de 2021, 

interessado: Poder Executivo Municipal, assunto: Dispõe sobre o nome do Posto de Saúde do km 

16, Comunidade São Pedro, localizado na Zona Rural de Aurora do Pará e dá outras providências.  

Leu um Parecer Conjunto nº 05/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 

Orçamento, ao Projeto de Lei nº 05/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, assunto: Dispõe 

sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 de Aurora do Pará. 

Requerimento nº 042/2021, assunto: solicito a construção de Uma Escola Municipal na 

Comunidade Cobras, Município de Aurora do Pará e requerimento nº 043/2021, assunto: solicito a 

recuperação da Ponte na Comunidade São Raimundo Matupiriteua, neste Município, ambos de 

autoria do José Antônio da Silva Araújo. Requerimento nº 044/2021, de autoria do vereador José 

Rivanaldo Araújo, assunto: solicito a reforma e a construção de três salas na Escola Municipal Nossa 

Senhora da Conceição, na Vila Jacamim, neste município. Requerimento nº 045/2021, de autoria do 

vereador José Maria de Souza Moreira, assunto: solicito a implantação de micro sistema de 

abastecimento de água nas seguintes Comunidades as margens do Rio Capim: Barreirinha, Santo 

Antônio, Boa Aventura, Véu de Deus, Santa Maria do Vila Nova, Santa Luzia do Sirrí e Boa vista do 

Jabuti Localizada as margens do Rio Jabuti, neste Município. Requerimento nº 046/2021, de autoria 

do José Lucilvio da Costa Lima, assunto: solicitar a construção de uma praça em frente à Igreja 

Católica Nossa Senhora Aparecida, Bairro Aparecida de Aurora do Pará. Requerimento nº 

047/2021, assunto: solicito a construção de uma praça em frente à Igreja Católica na Vila Ipitinga, 

Município de Aurora do Pará e requerimento nº 048/2021, assunto: solicito a reforma da Escola 
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Municipal na Comunidade Fé em Deus, Município de Aurora do Pará, ambos de autoria do vereador 

Pedro Nunes Pantoja. Requerimento nº 049/2021, de autoria dos vereadores: Magno Rodrigo 

Pereira Miranda, José Lucilvio da Costa Lima e Raimundo da Silva Amorim, assunto: solicitar a 

reforma do Galpão do Agricultor na Avenida Bernardo Sayão, centro desta cidade. Requerimento nº 

050/2021, assunto: solicito a pavimentação asfáltica na Avenida Bernardo Sayão ao lado direito as 

margens da ROD. BR 010 no Centro da cidade de Aurora do Pará e requerimento nº 051/2021, 

assunto: solicito o empiçarramento e também que seja feito o serviço de terraplanagem nas ruas do 

Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, ambos de autoria do vereador Joelson da Silva Oliveira. 

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. Requerimentos números 

042 e 043/2021, de autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo; Em discussão, não houve, em 

votação, aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento nº 044/2021, de 

autoria do vereador José Rivanaldo Araújo. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento nº 045/2021 de autoria do vereador José 

Maria de Souza Moreira. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade dos 

vereadores. Requerimento nº 046/2021, de autoria do José Lucilvio da Costa Lima. Em discussão, 

nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimentos números 047 e 048/2021, 

ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. Em discussão, nenhuma. Em votação, 

aprovados por unanimidade. Requerimento nº 049/2021, de autoria dos vereadores: Magno 

Rodrigo Pereira Miranda, José Lucilvio da Costa Lima e Raimundo da Silva Amorim. Em discussão, 

nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimentos números 050 e 051/2021, 

ambos de autoria do vereador Joelson da Silva Oliveira.  Em discussão, nenhuma. Em votação, 

aprovados por unanimidade. O Parecer Conjunto nº 05/2021, das Comissões de Justiça e Redação 

de Leis e de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 05/2021, Dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 de Aurora do Pará. O Senhor Presidente colocou 

o Parecer Conjunto e o Projeto de Lei em discussão, não houve manifestação da palavra para discutir 

as matérias, pelas mesmas terem sido amplamente debatidos nas comissões. Em votação o Parecer 

Conjunto nº 05/2021 juntamente com o Projeto de Lei nº 05/2021, ambos foram aprovados 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 Joelson 

da Silva Oliveira usou a tribuna cumprimentou todos os presentes. Ressaltou que no dia 

06/05/2021, às 09:00 horas, no TCM, foi aprovada a sua prestação de contas como presidente desta 

casa de leis no biênio de 2017/2018, assim como o acordão no dia 21/10/2020 relacionado ao ano 

de 2018, frisou que espera que os demais ex-presidentes e atual tenham a satisfação de terem suas 

prestação contas aprovadas pelo TCM/PA. Pediu ao Senhor Presidente desta casa, que encaminhe 

um ofício para a Senhora Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Agricultura, informando 

os mesmos que a Deputada Estadual Cilene Couto destinou uma emenda parlamentar de aquisição 

de um trator agrícola para o município, e que o mesmo seja direcionado para as seguintes 
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Comunidades: Ipitinga, Bom Remédio, Fé em Deus, Pau Amarelo, Santa Rosa, Cupauba, Abacate, e 

demais Comunidades vizinhas, e também solicitou ao Presidente da Câmara que providencie o kit 

prefeita, que o mesmo irá levar para a Deputada Cilene Couto, para que seja tomada as devidas 

providências referente a aquisição de um trator para o município. Agradeceu aos vereadores pela 

permissão de fazer seu pronunciamento em primeiro lugar pela ordem de pronunciamento, por 

motivo de força maior teve que se ausentar da sessão. O vereador Rosinaldo de Lima Moura usou 

a tribuna, em nome do Presidente desta casa cumprimentou os demais vereadores, os funcionários 

desta casa e demais presente e as pessoas que acompanham pelo Facebook. Agradeceu a presença 

do Senhor Luciano, líder da Comunidade Vila Nova, disse que o mesmo foi bem atendido nesta casa, 

e gostaria que todos os munícipes tanto das Comunidades quanto da cidade fossem atendidos de 

uma maneira igual com dignidade e respeito. Falou sobre a Polícia Civil de Aurora do Pará que exigir 

e cobra dos proprietários de lava jatos que paguem uma taxa de funcionamento de seus 

estabelecimentos, que muitas vezes a polícia exige de forma rigorosa dos proprietários; Afirmou 

que conversou com o assessor jurídico desta casa de leis e o mesmo lhe informou que a ação da 

polícia referente à cobrança de taxas aos proprietários de lavajato está correta, tendo em vista que 

o mesmo não pagam taxas para a prefeitura municipal, ou seja, não possuem alvará de 

funcionamento de seus estabelecimentos. Agradeceu a todos os nobres colegas vereadores pela 

aprovação de seus requerimentos já mencionados, disse que está à disposição para somar e ajudar 

no desenvolvimento do município. Disse que na semana passada se deparou com uma situação de 

um cidadão que fez uma reclamação indevida em rede social sobre a recuperação da ponte do Rio 

Jabuti, da Comunidade Bom Remédio, porque já havia sido aprovado nesta casa um requerimento 

solicitando a recuperação da referida ponte, e o cidadão afirmou que o vereador não faz nada e isso 

me deixou bastante chateado, porque estamos aqui à disposição de qualquer cidadão que nos venha 

buscar informações. Falou que a saúde pública do município está bem, mas precisa melhorar, 

relatou que domingo passado deparou-se com a situação de um cidadão do interior que teve que 

andar 10 km de moto para pegar um carro, para fazer o tratamento de hemodiálise em Belém. Falou 

sobre a educação do município que precisa melhorar. Falou sobre agricultura do município e 

parabenizou o vereador Raimundo da Silva Amorim, que faz um trabalho de comprar dos 

agricultores a produção de maracujá, limão e outros, e frisou que não adianta reformar o galpão do 

agricultor se não houver o incentivo de comprar a produção dos agricultores do nosso município. 

O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, cumprimentou bom dia a todos e 

a todas. Fez seus agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade. Agradeceu a presença de sua 

conterrânea Jeane Akikó, diretora de cultura deste município. Agradeceu as pessoas que assistem à 

sessão pelo Facebook. Parabenizou o vereador José Antônio da Silva Araújo, pelos o seus 

requerimentos de números 042 e 043 acima, ambos aprovados, e desde já tem todo o seu apoio e 

espera que seja atendido em breve pelo poder executivo. Ressaltou que residiu 06 anos na 

Comunidade Cajueiro e 04 anos trabalhou como diretor na escola da referida Comunidade, na 

Região Maracaxi, disse que no período em que foi diretor da escola  enviou um ofício para a 
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prefeitura municipal solicitando a construção de uma Escola na Comunidade Cobraz, e não foi 

atendido, e quem perde é a população da Comunidade. Pediu aos nobres colegas vereadores que 

fizéssemos uma visita na Comunidade Cobraz, para que tenham conhecimento da realidade dos 

moradores da Comunidade. Pediu ao Senhor Presidente e ao líder de governo, que encaminhe um 

ofício para a Senhora Prefeita solicitando providência emergencial em relação à conclusão da ponte 

sobre o Rio Coité, na Rua São Francisco, porque os comerciantes da referida rua estão sendo 

prejudicados em suas vendas pela interdição da obra da ponte inacabada na rua já mencionada. 

Falou que foi cobrado pela população da Vila Repartimento em relação à falta de atendimento 

emergencial da ambulância; como já havia sido discutido em sessões anteriores que neste período 

que vivemos de uma crise epidemiológica, faz-se necessário que disponibilize uma ambulância para 

atender a população da Vila e Região. Parabenizou o assessor jurídico do poder executivo municipal 

referente à elaboração e a adequação do Projeto de Lei nº 05 sobe a LDO para o exercício financeiro 

de 2022, aprovado nesta amanhã, citou três situações de suma importância para o município: 

dotação orçamentária de guardas municipais, criação da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Lazer e da Secretaria Municipal de Planejamento. Ressaltou a importância do esporte para formação 

dos jovens e adolescentes, frisou costuma-se dizer que “município que não tem cultura não se 

desenvolve.” Ressaltou que como membro da Comissão de Finanças e Orçamento fez um análise 

detalhada no projeto de lei já mencionado, e parabenizou os nobres colegas pela aprovação, e que 

os recursos para o ano de 2022, seja devidamente aplicado para desenvolver e ampliar o esporte, 

cultura e lazer e outras áreas públicas. Esperamos que a LDO para o exercício financeiro de 2022, 

venha contribuir para o desenvolvimento do município. O vereador Raimundo da Silva Amorim 

dispensa a palavra. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, em nome do presidente 

desta casa cumprimentou os demais vereadores e público presente. Falou sobre a agricultura do 

município, e também como agricultor deste município conhece a realidade dos agricultores, e 

sabemos que na gestão municipal passada o incentivo aos agricultores foi zero, pediu a população 

Aurorense paciência, portanto, já está sendo providenciados tratores para gradear áreas agrícolas 

para o plantio dos colonos do nosso município. Frisou que como presidente da Comissão de Justiça 

e Redação de Leis, afirmou que aprovação da Lei Orçamentária para o ano de 2022 é de suma 

importância para o desenvolvimento do município. Pediu à população que tenha paciência em 

relação às pontes que estão deterioradas, porque a madeira está difícil e também o município possui 

muitas pontes a serem reformadas. Compartilhou o pronunciamento do vereador Rosinaldo 

referente à situação do paciente que faz tratamento de hemodiálise em Belém, disse que o município 

enfrenta carência de carros na área da saúde pública; citou que existem casos de pacientes que 

fazem tratamentos de hemodiálise na capital e em outros municípios, mesmo o paciente sendo 

amparado por lei sofrem com a locomoção, por falta de veículos disponível, informou que está sendo 

providenciado veículos para solucionar a problemática. O vereador José Lucilvio da Costa Lima 

usou a tribuna cumprimentou a todos os nobres colegas vereadores e a todos que nos assistem pela 

rede social Faceboock. Falou que como legislador não poderia deixar de frisar a importância de 
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comemorar o combate à exploração de crianças e adolescentes; compartilhou a fala do vereador 

Luis Carlos em relação à obra da ponte sobre o igarapé coite, na Rua São Francisco, disse que 

encaminhou ofício para o gabinete da Senhora Prefeita Municipal, solicitando informações sobre a 

obra da referida ponte, mas não obteve respostas, e foi informado informalmente que a Senhora 

Prefeita estaria buscando meios cabíveis para solucionar o problema, cobrando da empresa 

responsável pela obra, se por ventura não obtiver resposta convincente, a mesma abrirá uma nova 

licitação para a conclusão da obra; pediu ao vereador José Antônio na condição de líder de governo, 

que buscasse uma resposta urgente sobre a obra da ponte já mencionada, porque a população está 

cobrando-lhe informações. Compartilhou a fala do vereador José Rivanaldo em relação à falta de 

ambulâncias para atender a população das Comunidades deste município; falou que na sessão 

anterior apresentou um requerimento solicitando uma ambulância para atender as seguintes 

Comunidades: Repartimento, jabuti, São Domingos e Rocinha. Agradeceu a Senhora Prefeita 

Municipal, Vanessa Gusmão Miranda por atender seu requerimento da recuperação da ponte da 

Comunidade Jabuti.  Lamentou pela perda de um dos bebes da Senhora Prefeita e fez votos que se 

recupere o mais rápido possível. Destacou que ontem esteve em castanhal no gabinete do Deputado 

Federal Hélio Leite e o mesmo disponibilizou uma emenda parlamentar para aquisição de 

equipamentos para os ACS, como tabletes e outros. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou 

a tribuna cumprimentou a todos os vereadores presentes e os demais que acompanham pelo 

Facebook. Pediu ao Senhor Presidente, que lhe concedesse o direito de falar posteriormente, porque 

como líder de governo precisa esclarecer aos nobres colegas vereadores alguns pontos pautados 

nesta sessão. Frisou a reivindicação com toda razão do nobre colega vereador Luis Carlos em 

relação à ponte sobre o Rio Coité, na Rua São Francisco, em ato contínuo esclareceu a todos os 

vereadores que a Senhora Prefeita não obteve nenhuma informação através da gestão anterior, e 

nem da empresa responsável pela obra sobre valores da construção da referida ponte e nem da 

possível entrega da obra, portanto, está sendo feito uma averiguação através da assessoria jurídica 

do executivo municipal e os assessores contábeis estão buscando meios cabíveis para solucionar o 

problema, e ver a viabilidade de uma possível nova licitação para conclusão da obra da ponte. 

Parabenizou o vereador Luis Carlos, pela iniciativa de encaminhar um ofício para a prefeitura 

solicitando a construção de uma Escola na Comunidade Cobraz quando residiu na Comunidade 

Cajueiro, na qual foi diretor das escolas, na Região Maracaxi. Disse que durante a semana o vereador 

Raimundo da Silva Amorim, lhe fez uma reclamação sobre lixos hospitalares que estão sendo 

descartados em algumas Comunidades aleatoriamente, esclareceu que a secretária municipal de 

saúde, Alcione Santana de Oliveira lhe informou através de documentos que a empresa responsável 

pela coleta de lixo hospitalar está fazendo seu trabalho correto, portanto, o lixo hospitalar deixado 

no lixão não é de responsabilidade da secretaria de saúde. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou 

a tribuna, cumprimentou todos os presentes e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. 

Agradeceu a todos os nobres colegas vereadores pelo apoio e aprovação de seus requerimentos; 

solicitando a construção de uma praça na Comunidade Santa Terezinha do Ipitinga, e a reforma da 
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Escola Municipal na Comunidade Fé em Deus. Ato contínuo, fez um requerimento verbal solicitando 

a construção de banheiros públicos no porto das Comunidades DER e Vila Santana do Capim para 

atender os Ribeirinhos. Pediu ao Senhor Presidente e ao líder de governo que encaminhe um ofício 

para a Senhora Prefeita solicitando que providencie uma casa de apoio em Belém, para os pacientes 

deste município que precisam fazer consultas com especialistas e tratamento de alta e média 

complexidade entre outros. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna 

cumprimentou os nobres vereadores e demais munícipes presentes e as pessoas que assistem à 

sessão pela rede social Facebook. Agradeceu a presença da Jane, Diretora de Cultura deste 

município. Agradeceu todos os vereadores pela aprovação de seu requerimento. Falou que está feliz 

pela aprovação do projeto de lei referente à LDO para o ano de 2022, portanto, a criação da 

secretaria de cultura, esporte e lazer e que os recursos destinados à secretaria de agricultura 

venham contribuir para o desenvolvimento do município. Falou em relação da ponte sobre o Rio 

Coité, na Rua São Francisco, afirmou que falou com a Senhora Prefeita pelo celular e a mesma lhe 

informou que está disposta a pagar para finalizar a obra da ponte, desde que a empresa responsável 

pela obra apresente a documentação do projeto orçamentário que lhe determine o término da obra, 

disse que a Senhora Prefeita está sendo bem assessorada para não cometer nenhum equívoco 

administrativo, frisou que em breve a mesma estará atendendo as reivindicações de melhorias da 

população do Bairro Vila Nova. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda dispensou a palavra. 

Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 

sessão ordinária, às doze horas e trinta e quatro minutos, convidando os Senhores Vereadores para 

a próxima reunião, dia 25 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:________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo: _______________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
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Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


