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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 009/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em primeiro de junho de dois mil e vinte e 
um.  
Ao primeiro dia do mês de junho 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, 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 Luis Carlos Araújo 
do Nascimento 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; Luis Carlos Araújo do Nascimento-2º secretário 
em exercício, José Antônio da Silva Araújo, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo 
Araújo, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. Justificativa verbal proferida 
pelo vereador José Maria de Souza Moreira, justificando a ausência do vereador Magno Rodrigo 
Pereira Miranda, por encontra-se em Belém/PA, deste ontem (31/05), acompanhando sua esposa 
e atual Prefeita Municipal de Aurora do Pará, Vanessa Gusmão Miranda até o hospital para 
realização de exames específicos, por conta que não está bem de saúde. Justificativa verbal 
proferida pelo o vereador José Antônio da Silva Araújo, justificando as ausências dos 
vereadores: o vereador Euclênio Arruda de Souza está bem de saúde e ainda precisa de repouso 
conforme orientações médica, por conta de uma cirurgia de Hérnia Umbilical realizada no dia 18 de 
maio deste ano e o vereador Joelson da Silva Oliveira, por encontra-se em Belém/PA, no gabinete 
da Deputada Cilene Couto em busca de emendas parlamentares para o nosso município. Após 
constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta 
a presente sessão e convidou o vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, para fazer a leitura de 
um texto da Bíblia Sagrada, leu em Atos capítulo 16 versículos 31. Dando prosseguimento o 
primeiro secretário em exercício fez a leitura da Ata da sessão ordinária do dia 25/05/2021, após 
lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em votação, aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário em exercício continuou com a leitura 
dos expedientes; Requerimento Nº 056/2021, de autoria do vereador Rosinaldo lima de Moura, 
assunto: solicito a reforma das escolas municipais nas seguintes Comunidades: Boa União, Santa Fé 
e Benevides, ambas as escolas neste Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 057/2021, 
assunto: solicito a implantação de um micro sistema de abastecimento de água na Comunidade São 
Miguelzinho, Município de Aurora do Pará e o requerimento nº 058/2021, assunto: solicito a 
construção de uma praça em frente à Igreja Católica na Comunidade Bom Remédio, Município de 
Aurora do Pará, ambos de autoria do Vereador Pedro Nunes Pantoja. Leu um Projeto de Lei nº 
007/2021, origem: Poder Executivo Municipal, assunto: Institui o Regimento Interno da Guarda 
Municipal de Aurora do Pará e dá outras providências, segue para as comissões competentes desta 
Casa. Encerrada a primeira parte da ordem do dia, passaremos para a segunda parte da ordem do 
dia. Ato contínuo, o Senhor Presidente em exercício coloca as matérias em discussão e votação. O 
Requerimento nº 056/2021, de autoria do vereador Rosinaldo Lima de Moura. Em discussão, sem 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimentos de 
números nº 057 e 058/2021, de autoria do Pedro Nunes Pantoja. Em discussão, sem discussão. Em 
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votação, aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. 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 em nome do 
presidente em exercício cumprimentou todos os presentes e as pessoas que assistem pela rede 
social Facebook. Agradeceu ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e a Senhora Prefeita 
Municipal, Vanessa Gusmão, por disponibilizar a equipe de limpeza para as Comunidades: São 
Domingos e Canãa, na semana passada; Ontem (31/05) foram realizados os serviços de limpeza e 
roçagem nas Comunidades Novo Mundo e Jacamizinho, e nesta terça-feira pela manhã a equipe da 
limpeza irá para a Comunidade Timborana. Parabenizou o empenho de todos os vereadores, em 
especial ao vereador Pedro Nunes Pantoja, conhecido por “Dinho do Ipitinga”, na qual realizou uma 
reunião de planejamento com os vereadores, na Comunidade Bom Remédio, a fim de ouvir os 
anseios da população da Comunidade, ressaltou que é importante que façamos reuniões nas 
Comunidades do município. Parabenizou e agradeceu ao líder de governo municipal, José Antônio 
da Silva Araújo popular “Toninho do km 16”, pelo apoio para a realização da ação oftalmológica do 
Hospital Rodrigues landin, na Comunidade Repartimento, no sábado anterior. Parabenizou os 
autores dos requerimentos acima, frisou que todas as escolas municipais estão necessitando de 
reformas, em especial as escolas nas zonas rurais, pediu a gestão municipal que olhe com carinho 
as escolas. O vereador Raimundo da Silva Amorim dispensou a palavra. O vereador José 
Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em primeiro lugar fez seus agradecimentos a Deus, em 
seguida cumprimentou o Presidente em exercício e saudou todos os vereadores e demais presentes. 
Agradeceu a presença dos Senhores; Arão, Celson, Gilberto e sua esposa. Agradeceu a gestão 
municipal por atender dois requerimentos de sua autoria e um está em andamento para ser 
atendido, frisou que o atendimento dos requerimentos é satisfatório para os vereadores e para a 
população, afirmou que os demais requerimentos que ainda não foram atendidos espera 
positivamente que serão atendidos. Agradeceu a Senhora Prefeita municipal pelos seus 
requerimentos atendidos, e citou as recuperações das pontes das Comunidades: Jabuti e 
Repartimento. Disse que foi encaminhado para o gabinete da prefeita municipal dois requerimentos 
de sua autoria solicitando a construção de duas praças: uma praça em frente à Igreja Católica Nossa 
Senhora Aparecida no Bairro Aparecida e uma praça em frente à Igreja Católica na Comunidade 
Jabuti, vale ressaltar que os demais vereadores também envio requerimentos para o gabinete da 
Senhora Prefeita solicitando construção de praças para beneficiar outras Comunidades do 
Município; sugeriu que fosse feito um emendão parlamentar a construção de praças tanto na cidade 
quanto nas Comunidades. Falou sobre o andamento da reforma do Posto de Saúde na Comunidade 
São Pedro, km 16, e também agradeceu ao vereador Toninho do km 16, pelo empenho da reforma 
do posto de saúde, haja vista essa reforma beneficiará a população da referida Comunidade, na 
oportunidade agradeceu aos 19 (dezenove) votos recebidos dos moradores da Comunidade na 
última eleição. O vereador Rosinaldo da Lima Moura usou a tribuna em nome do Senhor Arão, 
cumprimentou todos os presentes e os que nos assistem pela rede social. Relatou uma questão 
delicada que ocorreu com um munícipe, na qual perdeu seu ente querido, o munícipe foi até a 
Secretaria Municipal de Assistência Social em busca do auxílio funeral, na qual a Secretaria de 
Assistência oferece o caixão, translado do corpo, pagamentos de taxas de sepultamento, mas 
infelizmente a Secretaria não oferece o serviço de embalsamento (formol), solicitou a Secretária de 
Assistência, Constância Neta Souza que ofereça o serviço de embalsamento. Falou que o município 
está há seis meses sem merenda escolar, e que precisamos dar respostas a população de quando 
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será comprado a merenda, dessa forma pediu a união de todos os vereadores para que seja agilizado 
a licitação da merenda escolar, uma vez que há muitas famílias carentes que necessitam receber a 
merenda escolar. Frisou que como vereador está nesta Casa de Leis para melhorar o município. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, agradeceu a Deus por tudo, em nome do 
presidente em exercício cumprimentou todos os vereadores, funcionários desta Casa e demais 
presentes e as pessoas que assistem pelo facebook. Agradeceu todos os vereadores pelo empenho, 
fazendo seus requerimentos, suas cobranças de melhorias para a população Aurorense sabem que 
há muito trabalho para ser realizado no município, portanto, temos uma prefeita municipal 
preocupada com o bem-estar dos munícipes Aurorenses. Frisou que o Secretário Municipal de 
Obras, Valmir Aguiar Sales, está preocupado em fazer os serviços de reformas pendentes no 
município, porém já foram realizados os serviços de recuperações de algumas pontes. O vereador 
José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna em nome do Senhor Presidente em exercício saudou 
todos os presentes, em nome do nobre colega de partido, Pedro Nunes Pantoja, cumprimentou os 
demais munícipes. solicitou os nobres colegas vereadores que juntamente com a equipe do setor de 
tributos da prefeitura e assessor jurídico, que fossem até  as divisas de Aurora do Pará com o 
município de Tomé- Açu para averiguar as escavações para implementação de tubos para 
escoamento do caulim, dentro do território Aurorense, dessa forma o nosso município está 
deixando de arrecadar impostos das empresas que exploram o caulim passando as escavações pelo 
solo Aurorense, pediu que esta casa formalize a solicitação das equipes jurídica e tributaria já 
mencionada acima para se deslocarem até as divisas dos municípios de Ipixuna do Pará e Tomé Açu 
com o município de Aurora do Pará para averiguar as escavações mencionadas acima, e colocou-se 
à disposição para a acompanhar. Direcionou-se ao vereador Rosinaldo Lima de Moura em relação à 
merenda escolar, disse que houve uma reunião com os vereadores, na casa da Senhora Prefeita, na 
sexta-feira anterior para tratar de assuntos de interesses do município, haja vista o vereador 
Rosinaldo não compareceu na reunião, por isso o mesmo não tem conhecimento da situação, 
informou a todos que realmente está atrasada a entrega da merenda escolar, por conta que 
participaram do pregão eletrônico 10 empresas, sendo a vencedora da licitação empresa forte 
Alimentos de Belém do Pará, na qual a empresa desistiu de fornecer dois itens de alimentos, do 
macarrão e do óleo, essa situação causou atraso na entrega da merenda, sendo necessário um novo 
pregão de licitação eletrônico; ressaltou que a Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, eleita 
para o quadriênio de 2021/2024 assumiu a prefeitura municipal em primeiro de janeiro deste ano, 
portanto, não houve transição de governo, pois a gestão municipal anterior não deixou as 
documentações de licitações entre outras e também zeraram os arquivos dos computadores, 
deixando a Senhora Prefeita sem nenhuma base para dar início a administração do município, essa 
situação tem causado atrasos nas licitações, projetos e programas do governo federal; disse que o 
recurso da merenda escolar está intacto, assim como foi visto pelos nobres colegas vereadores 
através de cópias de extratos bancários dos recursos deixadas em suas mesas. Disse que os recursos 
da merenda são exclusivos para os alunos da rede municipal e os kits da merenda serão destinados 
para quem é de direito. Parabenizou a Senhora Prefeita pela sensatez de está informando todos os 
nobres vereadores das situações do município. Ressaltou sobre o recurso da merenda escolar deste 
ano no valor de R$: 554.178,42 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, e cento e setenta e oito reais 
e quarenta e dois centavos) na conta desta prefeitura. Esteve ontem (31/05) em reunião com a 
Senhora Prefeita Municipal em busca de informações para informar a todos e mostrar de forma 
transparente os extratos bancários, uma vez que a mesma não tem intenção de omitir informações 
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ou esconder documentos. Disse que amanhã (02/06) estará disponível uma nova licitação 
eletrônica para a aquisição da merenda escolar. Frisou a situação da iluminação pública do 
município que já foi muito discutida nesta casa, portanto, a situação já foi tomada providências em 
partes dentro da legalidade possível, o pessoal responsável pela manutenção elétrica do município 
já fez um levantamento dos pontos onde serão feitos todos os trabalhos de manutenção de 
iluminação pública do município, entretanto a Senhora Prefeita abriu uma licitação para verificação 
de preço do material para a iluminação, no intuito de realizar a compra do material, “amanhã 
(02/06) será aberto um edital de convocação para as empresas interessadas em fornecerem o 
material”. Informou todos os munícipes, que o poder executivo municipal está trabalhando com 
seriedade e responsabilidade para solucionar os inúmeros problemas que vem se arrastando ao 
longo desses anos, frisou que em seis meses de gestão municipal não é possível solucionar todos os 
problemas supracitados, e além do mais não houve uma transição de governo correta, assim 
dificultando a continuidade do trabalho da nova gestão municipal. Parabenizou a Senhora Prefeita 
pela sua responsabilidade com o dinheiro público. Destacou que a equipe desta casa disponibilizou 
a cada vereador cópias de extratos bancários com os valores dos recursos da merenda escolar deste 
ano, frisando os recursos da merenda está em caixa. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a 
tribuna em nome do Senhor Presidente em exercício cumprimentou os nobres colegas vereadores 
e demais presentes e os que nos assistem pelo facebook. Agradeceu todos os nobres colegas 
vereadores pela aprovação de seus requerimentos acima. Agradeceu a Senhora Prefeita pelos seus 
requerimentos atendidos, frisou que requereu a recuperação de quatro pontes e duas delas já foram 
concluídas, as pontes conhecidas por a Kiki e do Orácio; disse que a ponte da Comunidade Açaieteua 
II está sendo recuperada, e também agradeceu o secretário de obras Valdenir Aguiar Sales pelo 
empenho referente à recuperação das pontes do município; disse que já foi providenciado a 
madeira para a recuperação da ponte da Comunidade Cupauba, essa recuperação será feita em 
parceria com o município de Ipixuna do Pará, informou que não foi possível iniciar o serviço de 
recuperação da ponte da Comunidade acima, por motivo que o trator deste município quebrou, 
assim que o mesmo for consertado iniciará a recuperação da ponte. Relatou sobre a ponte conhecida 
como papagaiou foi danificada por um caminhão da empresa Traterra, mas a recuperação será feita 
em parceria com o Fazendeiro Eduardo Novaes e com a Senhora Prefeitura deste município, frisou 
que não foi necessário fazer requerimento solicitando a recuperação da ponte do papagaio. Falou 
das estradas vicinais do município que estão sendo recuperadas: km 64, Ipitinga, Santa Rosa, Fé em 
Deus, Pau Amarelo, São Miguel e outras. Ressaltou sobre a reunião na sexta-feira passada com os 
vereadores e com a Senhora Prefeita, e a mesma lhe reafirmou seu compromisso de melhorias para 
o município e também pediu o seu apoio. Disse que há comentários que os vereadores não fazem 
nada, afirmou que todos nós vereadores estamos trabalhando em prol do nosso município. 
Agradeceu a presença do vice-prefeito, Francisco Maurisberto Frieres de Araújo.  Pediu a todos os 
nobres colegas vereadores que se unam em uma corrente de oração em prol a recuperação da saúde 
da Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna 
em nome do segundo secretário em exercício, Luis Carlos, cumprimentou os nobres colegas 
vereadores e demais presente, e em nome do vice-prefeito cumprimentou todos os que nos assistem 
pelo facebook. Fez agradecimentos a Senhora Prefeita Municipal pela reunião na sexta-feira 
passada, onde convocou todos os vereadores a participarem para informar assuntos relacionados a 
administração do município, isso é fruto de responsabilidade e compromisso com o município. 
Agradeceu o vice-prefeito, Francisco Maurisberto por estarmos juntos no último domingo visitando 
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as Comunidades Ribeirinhas, ouvindo os anseios da população da Região Ribeirinha, isso é fruto de 
responsabilidade com o povo Ribeirinhos. Agradeceu novamente a Senhora Prefeita por ter 
atendido seus requerimentos, citou com a manutenção da iluminação pública nas Comunidades: 
Barreirinha e Vila Nova, e a Senhora Prefeita lhe afirmou que em breve será providenciada a 
iluminação pública nas Comunidades Siriri, Mangueirão e outras. Voltando a falar sobre a reunião 
já mencionada pela Prefeita municipal, onde foi discutido e esclarecido a situação da merenda 
escolar e outras situações. Compartilhou a fala do  vereador Rosinaldo, em relação a cobrança da 
merenda escolar, portanto, ressaltou que todos nós somos cobrados “porque somos aqui uma 
espécie de para-choque’’, somos os primeiros a serem cobrados pela população;  em uma nova 
gestão municipal quando se faz uma transição de governo é difícil da continuidade aos trabalhos, 
imagina quando não é feito a transição de governo. Destacou que vivemos hoje momentos 
inovadores pela tecnologia, hoje os pregões para licitação são todos eletrônicos, em questão da 
licitação da merenda escolar foi realizada no inicio deste ano, sendo que  10 (dez) empresas 
participaram e a empresa vencedora resolveu desistiu de fornecer os  itens macarrão e o óleo, 
portanto, será necessário que seja publicado um novo edital de pregão de licitação eletrônico, e as 
empresas interessadas participaram do pregão eletrônico. Pediu à população que tenha paciência 
que em breve será entregue os kits da merenda. Ressaltou que está Casa de Leis está trabalhando 
arduamente em prol do desenvolvimento do município. Em seguida o Senhor Presidente em 
exercício agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às onze 
horas e quatorze minutos, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 08 de 
junho 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:_________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento, 2º secretário em exercício:__________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo: _______________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
 
 


