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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 010/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em oito de junho de dois mil e vinte e um.  
Aos oito dias 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 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-1ºsecretario; 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 e convidou o vereador Pedro Nunes Pantoja, para fazer a leitura 
de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Provérbios capítulo 10 versículos 12. Justificativa verbal 
proferida pelo Senhor Presidente desta Casa Magno Rodrigo Pereira Miranda, justificando a 
ausência dos vereadores: Pedro Nunes Pantoja, Raimundo da Silva Amorim e Rosinaldo Lima de 
Moura, os mesmos se ausentaram da presente sessão, por motivo que foram participar de uma 
reunião no Município de Concórdia do Pará com o Prefeito Municipal do referido município. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura da Ata da sessão ordinária do dia 01/06/2021, 
após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em votação, aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário continuou com a 
leitura dos expedientes; Requerimento nº 059/2021, de autoria do vereador José Lucivio da Costa 
Lima, assunto: solicitar a manutenção da iluminação pública e a reforma da Praça Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro no Bairro Vila Nova, neste Município. Requerimento nº 060/2021, de autoria 
do vereador Euclênio Arruda de Souza, assunto: solicitar a construção de quebra molas na rua 
principal da Vila Repartimento, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 061/2021, de 
autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, assunto: solicitando a construção de uma 
ponte armada, na Rua do Coco Bongo na cidade de Aurora do Pará. Requerimento nº 062/2021, de 
autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, assunto: solicito a construção de um banheiro na Escola 
na Comunidade Nova Judéia e também a construção do elevado de concreto para dá suporte a caixa 
da água e uma caixa d’ água, neste Município. Requerimento verbal do vereador José Antônio da 
Silva Araújo, solicitando a construção da escola municipal na Comunidade Santa Maria do Maracaxí. 
Requerimento verbal do vereador José Lucilvio da Costa Lima, solicito baseado na Lei nº 
13.722/2018, a capacitação em noções de primeiros socorros de professores e funcionário de 
estabelecimento de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de 
recreação infantil. Dando prosseguimento leu o Parecer Conjunto nº 007/2021, das Comissões de 
Justiça e Redação de Leis e de Finanças e Orçamento, ao 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. 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. 
O Requerimento nº 059/2021, de autoria do vereador José Lucivio da Costa Lima. Em discussão, 
sem discussão, em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento 
nº 060/2021, de autoria do Euclênio Arruda de Souza. Em discussão, nenhuma. Em votação, 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento nº 061/2021, de autoria do vereador 
Luis Carlos Araújo do Nascimento. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por 
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unanimidade. Requerimento nº 062/2021, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo. Em 
discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade. O Parecer Conjunto nº 007/2021, 
das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 
007/2021, origem: Poder Executivo Municipal. O Senhor Presidente colocou o referido Parecer 
Conjunto em discussão. O relator da Comissão de Finanças e Orçamento, José Antônio da Silva 
Araújo, cumprimentou todos. Ressaltou que os demais membros das comissões, após análise 
detalhado do Projeto de Lei supracitado, decidiram parecer favorável com as seguintes emendas 
corretivas: no Art. 12-II- Possui escolaridade correspondente ao 9º ano do ensino fundamental 
completo e passará para o ensino médio completo e também uma emenda Aditiva: que seja 
obrigatório a CNH do Guarda municipal. O vereador Euclênio Arruda de Souza cumprimentou 
todos os presentes, parabenizou o poder executivo pelo Projeto de Lei nº 07/2021.  Ressaltou o art. 
6º - Levar quinzenalmente a Chefe do Executivo o Boletim Interno Diário e passará para 
semanalmente o boletim. O Senhor Presidente submeteu á votação o Parecer Conjunto nº 
007/2021, juntamente com o Projeto de Lei nº 007/2021 e a emenda corretiva e aditiva, 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 José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna cumprimentou todos os vereadores, e 
saudou os demais presentes e os que nos acompanham pela rede social. Falou sobre os 
questionamentos dos vereadores nas sessões anteriores em relação à obra da ponte sob o Rio Coité 
na Rua São Francisco, conhecida “por Rua do Galpão do Agricultor” no bairro Vila Nova que não foi 
concluída pela gestão municipal anterior, essa situação vem sendo discutida nesta Casa em todas as 
sessões; informou terça- feira anterior após a sessão esteve visitando a Rua São Francisco 
juntamente com o Pregoeiro deste município, Senhor Rafael Mendonça, na oportunidade visitaram 
os comerciantes da referida rua e informaram os mesmos sobre a previsão de uma data para a 
retomada da obra da ponte, os comerciantes agradeceram o parlamentar e o pregoeiro pelas 
informações referentes a obra da ponte. Agradeceu a presença da Senhora Prefeita Municipal, 
Vanessa Gusmão, dos assessores: jurídico, Glauber Borges e contábil, Rafael Santos. Solicitou aos 
vereadores que formassem uma comissão, para que fossem até a estrada vicinal que dá acesso a 
empresa Hidro de extração do caulim, haja vista falei essa situação na sessão anterior e estou 
reforçando para a Senhora Prefeita e os assessores e demais vereadores que não estavam  presente 
na sessão anterior, disse que foi informado por uma empresa terceirizada que está sendo 
construído a segunda rede de duto para o transporte de caulim para o município de Barcarena/PA, 
portanto, essa construção do duto passa pelo solo Aurorense; explicitou que o município não foi 
informado sobre a construção de mais um  duto, assim o município deixa de arrecadar  impostos 
que é de direito dentro do território do nosso município, pediu a todos os vereadores,  e  a Senhora 
Prefeita que juntamente com os assessores jurídico e contábil, que após a sessão reunissem para 
marcar uma data para que juntos fossemos até o local da construção do duto para averiguar os fatos 
relatos. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna em nome da Senhora 
Prefeita cumprimentou todos os presentes e as demais pessoas que assistem pelo facebook. Disse 
ao Vereador José Antônio, que desde já pode incluir seu nome para participar da comissão de 
vereadores que irão até o local verificar a construção do duto dentro do nosso município, essa 
situação já mencionada pelo vereador José Antônio. Agradeceu a presença e desejou melhoras de 
saúde tanto a Senhora Prefeita quanto ao bebê que espera, a mesma vem enfrentando problemas 
de saúde na sua gravidez, e também a possibilidade da mesma realizar alguns trabalhos no 
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município. Ressaltou que na terça-feira passada foi realizado o serviço de limpeza nas 
Comunidades: Timborana, Jacamizinho, Novo Mundo, Canaã, São Domingos, e agradeceu a Senhora 
Prefeita, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Jotací Ferreira, pelo apoio do serviço de limpeza 
nas Comunidades acima; Sabemos que a população das Comunidades deste município vem sofrendo 
pelo abandono das gestões municipais anteriores, por falta de atendimento as necessidades básicas, 
como essa pequena ação de serviço de limpeza a população das referidas Comunidades 
expressaram a sua gratidão pela limpeza já mencionada; disse que as ruas da Comunidade 
Timborana estavam quase intrafegáveis pelo mato, porém as ruas foram reabertas, frisou que ficou 
duas ruas sem fazer o serviço de recuperação, por motivo que a máquina da prefeitura municipal é 
de pequeno porte, solicitou a Senhora Prefeita que seja feito um planejamento de recuperação nas 
duas ruas da Comunidade Timborana. Disse que a Senhora Prefeita está dando a oportunidade de 
fazer um pouco do nosso trabalho em prol do nosso município. O vereador José Lucilvio da Costa 
Lima usou a tribuna saudou bom dia a todos os presentes. Agradeceu a presença da Senhora 
Prefeita e sua mãe, ex-vereador Clara Regina Sales Dias, popular “Flor”, Senhor Celson e demais 
munícipes presentes.  Agradeceu a Senhora Prefeita pelo atendimento do requerimento da sua 
autoria, solicitando a manutenção da iluminação Pública, especificou que alguns pontos das ruas da 
cidade já foram atendidos com a manutenção de iluminação pública. Disse que fica observando 
grupos da rede social aplicativo WhatsApp que publicam que o vereador “não faz nada, ou se 
fiscalizasse o município a cidade teria outra cara”, frisou dizendo que acho o papel do vereador 
totalmente diferente do que muitas pessoas pensam e falam, disse que para exercer seu papel de 
vereador precisa saber o que de é direito e lei, portanto, desde o início do seu mandato vem 
solicitando do poder executivo municipal  melhorias para o município  através de requerimentos e 
ofícios, e espera que seja atendido, frisou que é muito cobrado pela população Aurorense e também 
cobra do poder executivo municipal porque é quem executa. Direcionou-se ao vereador José 
Antônio, dizendo que pode inclui seu nome na visita até a estrada vicinal, a qual está sendo 
construído o duto para o transporte do Caulim. Compartilhou o pronunciamento do vereador José 
Antônio líder do governo municipal, em relação a informação da obra da ponte na rua são Francisco, 
disse que é suma importância manter os comerciantes da referida rua informados da situação de 
retomada da obra da ponte, haja vista os comerciantes são os mais prejudicados com a interdição 
da ponte, pois suas vendas caíram muito, porque a ponte dá acesso ao Bairro Vila Nova, e pediu que 
seja providenciado  medidas para resolver a conclusão da ponte para amenizar a situação dos 
comerciantes e das pessoas que por lá necessitam trafegar. Disse que na terça-feira anterior a 
presentou nesta casa um requerimento solicitando o adicional dos ACSs E ACEs deste município, na 
qual foi aprovado por unanimidades dos nobres vereadores, destacou que esta semana estará 
apresentando dois anteprojetos de leis referentes: adicional dos profissionais ACSs e ACEs e o curso 
dos profissionais da área da educação pública, assim que os anteprojetos forem aprovados pelos 
vereadores, serão encaminhado para o gabinete da Senhora Prefeita para que sejam homologados 
em Projetos de Leis, e em seguida encaminhado para esta casa fazer a tramitação legal. Convidou a 
população para assiste a sessão presencial cumprindo todas as medidas de prevenção contra a 
covid-19 e também as pessoas assistirem pela rede social faceboock, e deixei seus comentários na 
página deste Poder Legislativo. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, cumprimentou 
todos os vereadores, em nome da Senhora Prefeita cumprimentou todos os munícipes presentes. 
Disse a Senhora Prefeita que as cobranças são muitas no município. Relatou que quando chegou 
neste município foi muito bem acolhido pelo povo Aurorense, o mesmo só tem a agradecer por tudo 
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e pelo respeito, e hoje está nesta casa para contribuir e fazer o melhor para o município.  Sabemos 
que há muitas coisas a serem feitas no município, mas infelizmente nenhum gestor municipal vai 
conseguir fazer todos os trabalhos do município, pediu a Senhora Prefeita que priorize as 
necessidades básicas deste município. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna 
cordial bom dia a todos em nome da Mesa Diretora desta Casa saudou os vereadores e demais 
presentes. Agradeceu a presença da Senhora Prefeita e a sua mãe Kely, da ex-vereadora Clara 
Regina, popular “Flor”. Agradeceu a Senhora Prefeita pelo convite para participar de uma reunião 
com os vereadores no dia 28 do mês anterior na sua residência, e também parabenizou que mesmo 
enfrentando problemas de saúde não deixou de se preocupar com as problemáticas do município. 
Justificou-se sua ausência que não foi possível participar da reunião na residência da Senhora 
Prefeita, por conta que estava com cinco dias que tinha passado por uma cirurgia de herne 
umbilical; ato contínuo, parabenizou a Senhora Prefeita pela recuperação das estradas vicinais, a 
qual as pessoas me relataram que a recuperação das estradas estão ficando de boa  qualidade e com 
durabilidade, frisou que é de suma importância a recuperação das estradas para o escoamento da 
produção agrícola, e hoje a principal economia do nosso município são os produtos agrícolas. 
Compartilhou a fala do vereador Luis Carlos referente às pequenas ações de melhorias nas 
Comunidades como, limpeza, roçagem e outros. Disse que está no seu 4º(quarto) mandato de 
vereador e sente-se feliz, portanto, as cobranças continuam chegando até o vereador, mas hoje o 
poder executivo municipal está mais próximo dos munícipes; frisou que as vezes o munícipe vinha 
até a sede do município para falar com o prefeito e não conseguia e a vinha até esta casa para falar 
com o vereador, porém o vereador muitas das vezes não pode atender o pedido do munícipe porque 
tem limite. Disse que está no seu 4º (quarto) mandato e, é a quarta vez que a Senhora Prefeita assiste 
a sessão neste ano, frisou que em seus mandatos anteriores nenhum dos ex-prefeitos veio nesta 
Casa de Leis assistir se quer uma sessão.  Agradeceu a Deus pela sua cirurgia e está bem de saúde, 
relatou que não veio para a sessão na terça-feira anterior, por conta que comeu escondido de todos 
da sua família quatro torresmo que levou a uma pequena secreção no local da cirurgia, mas Deus 
colocou as mãos e estou muito bem de saúde. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna 
bom dia a todos os vereadores, em nome da Senhora Prefeita Vanessa Gusmão cumprimentou o 
público presente. Direcionou-se ao líder de governo, José Antônio, falou que acessou o portal de 
transparência do TCM/PA, como cidadão, e conseguiu acessar o GEO-OBRAS na parte de licitação 
que consta a documentação da licitação da obra da ponte sob o Rio Coité, no campus do programa, 
afirmou que a documentação da licitação da ponte não consta no campus de obras do sistema; 
relatou que a empresa Solution encaminhou um ofício nº 015/2021 para a prefeitura municipal de 
Aurora informando as documentações pedidas e ao mesmo tempo o pedido de pagamento da 
segunda parcela da obra executada, esse ofício foi protocolado no dia 11/05/2021. Destacou que 
no ano de 2013 no primeiro mandato do ex-prefeito Jorge Pereira de Oliveira, recebeu a prefeitura 
municipal do ex-prefeito Márcio Ricardo Borges da Silva sem computadores, sem nenhuma 
documentação, e o ex-prefeito Jorge Chicó entrou em contato com o ex-prefeito Marcio Ricardo e 
conseguiu informações para dá andamentos nas licitações do município e não foi cancelada 
nenhuma licitação, dessa forma não houve prejuízo de ônus. Falou sobre a equipe da assessoria da 
Senhora Prefeita, sempre deve ouvir a assessoria para não prejudicar o município, disse que 
algumas decisões devem ser tomadas a favor da melhoria para a população. Segundos comentários 
à gestão municipal atual não irá dá andamento na obra da ponte, porque o ex-prefeito municipal, 
Jorge Pereira de Oliveira, conhecido por “Jorge Chicó” é o proprietário da empresa responsável pela 
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obra da ponte. Leu uma nota da empresa Solution responsável pela obra, no momento da 
contratação da referida empresa para a execução da construção da ponte de concreto armado com 
18 metros, no Rio Coité com acesso a Rua São Francisco, venho através deste encaminhar a 
documentação referente ao contrato acima citado, para que possa ser feito a regularização do 
pagamento dos serviços executados por esta empresa junto ao Município de Aurora do Pará, 
ressaltou que temos o total interesse em continuar o contrato, porém só podemos avançar após o 
equilíbrio financeiro da obra, no qual foi o primeiro de desembolso a prefeitura pagou no mês de 
dezembro do ano passado o valor de R$: 103.327,25(cento e três mil, e trezentos e vinte e sete reais 
e vinte e cinco centavos) referente aos 35% (trinta e cinco por cento) da obra, hoje o acumulado foi 
o valor de R$: 138.000,00(cento e trinta e oito mil reais), o parlamentar disse esse valor é só um 
demonstrativo; relatou que nenhum dos vereadores foram com o engenheiro da obra para se 
informar sobre o valor acima da execução da obra, e  se realmente confirma na prefeitura o valor 
acima de mais R$ 138 (cento e trinta e oito mil reais) correspondente 47% (quarenta e sete por 
cento) a mais do executado, hoje a obra encontra-se com 82%  (oitenta e dois por cento) de 
execução, ressaltou que é desnecessário cancelar a licitação da obra da ponte acima, pois o contrato 
da empresa ainda estar vigente até o dia 30 de junho deste ano; sabe das dificuldades de 
documentação da licitação, mas acredita que assessoria da prefeitura municipal não teve interesse 
de ir atrás da documentação no TCM/PA, e demais órgãos competentes, sendo que toda 
documentação de licitação é pública; pediu a Senhora Prefeita em nome da empresa Solution, que 
olhe com carinho a possibilidade da empresa Solution  dá continuidade da obra, portanto, assim 
evitando outra licitação para dá andamento a  conclusão da referida obra da ponte. Disse que o 
Presidente desta casa juntamente com a ex-vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho e atual 
Secretária Municipal de Educação, no mandato anterior faziam vídeos cobrando do ex-prefeito 
municipal e da ex-secretária de educação, a falta da merenda escolar; frisou que estamos no mês de 
junho do ano em curso, ou seja, seis meses da atual gestão municipal e ainda não foi entregue um 
kit de merenda escolar para os alunos do município; disse que agora a pouco o Presidente desta 
casa lhe informou que a manhã (02/06) será comprado os kits de alimentação da merenda escolar, 
por falta de licitação, ressaltou que não haveria necessidade de licitação para comprar a merenda, 
haja vista temos o emergencial que é global sendo permitido fazer a compra da merenda sem 
licitação; frisando que a merenda já deveria ter sido comprada, porque ficou recursos na conta da 
prefeitura municipal dá gestão anterior destinado para a educação, pediu a Senhora Prefeita que 
providencie com urgência a merenda para os alunos, por motivo que os recursos da merenda tanto 
da gestão municipal anterior quanto da gestão atual, porém assim que começar as aulas se caso os 
recursos ainda estejam na conta da prefeitura,  diante o exposto, no próximo ano a gestão irá ter 
dificuldades de receber recursos do governo federal para a merenda, por conta que o governo 
entende que os alunos do nosso município não tem necessidade de merenda escolar, pediu a todos 
que não há tenham como oposição, mas sim como quem quer o bem-estar do município. O Senhor 
Presidente fazendo uso das suas atribuições legais concedeu a palavra ao assessor jurídico da 
Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, Dr. Glauber, para esclarecer referente ao assunto GEO-
OBRAS-TCM/PA, cumprimentou a todos os Senhores vereadores, o GEO-OBRAS é uma plataforma 
de transparência que serve para todo gestor municipal informar ao tribunal de contas dos 
municípios do para, passo a passo do avanço dos serviços das obras que está executando no âmbito 
municipal, e a partir do momento que o gestor presta conta do gasto da obra, esse gasto tem que 
bater com a evolução da obra informados no GEO-OBRAS, então toda obra tem que ser informada 
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no GEO-OBRAS. Falou com base de informação do Tribunal de contas que o ex-gestor municipal 
durante seu mandato não alimentou nenhuma informação no GEO-OBRAS, inclusive o serviço de 
obra da ponte acima mencionado pelo vereador Joelson da Silva Oliveira; explicitou se caso atual 
gestão municipal efetuar gastos na execução da obra da ponte, será responsável a atual gestão, 
portanto, não consta nenhuma informação no sistema do GEO-OBRAS referente a execução do 
serviço da obra da ponte; o vereador Joelson da Silva Oliveira, expõe no seu pronunciamento que a 
gestão  tem que ir ao TCM/PA, afirmou que assessoria jurídica já foi ao TCM, e não consta nada no 
GEO-OBRAS. A assessoria jurídica orientou a Senhora prefeita que não fizesse nenhum pagamento 
em quanto essa situação não for resolvida e não foi, e infelizmente essa situação vai onera despesas 
de atos que foram cometidos por terceiros; disse que foi encaminhada uma minuta da atual gestão 
municipal para o ex-gestor municipal, solicitando a devolução às informações desta obra, porque o 
mesmo devolvesse as informações tinha condições da atual gestão requerer ao tribunal de contas a 
alimentação da informação do GEO-OBRAS, até o presente momento não foi a presentado respostas; 
disse que nesse momento as informações da empresa responsável repassada pela obra não tem 
validade nenhuma jurídica para retomada da obra da ponte, e essas informações tem está 
consignados no GEO-OBRAS,  para esse gasto seja dado transparência. Uma parte cedida para o 
vereador Joelson, dizendo que o ex-gestor municipal tem cópias de toda a documentação do 
contrato da empresa responsável pela obra da ponte, informou que o ex-gestor não tem a 
documentação do contrato original, colocou-se à disposição, disse que vai entrar em contato com o 
Senhor Marcelo Correa ex-contador da gestão anterior para agilizar a documentação do contrato já 
mencionado, direcionou a Senhora Prefeita, solicitando a possibilidade da empresa responsável 
pela obra da ponte dê continuidade ao serviço da obra para que seja concluída. Retomando a palavra 
o assessor jurídico, Senhor Glauber, dizendo o ex-gestor não cumpriu com a responsabilidade de 
informar o sistema do GEO-OBRAS em relação os serviços executados da obra, frisou que atual 
gestão tem o compromisso com a ética, com a legalidade, se essa situação está causando desconforto 
para a população, porém essa situação não foi causada pela atual gestão, afirmou que se o ex-gestor 
tivesse passado as informações do contrato da empresa formalmente ou se tivesse nos arquivos da 
prefeitura e também se tivesse informado no sistema do GEO-OBRAS, certamente não estaríamos 
discutindo e com certeza a atual gestão já teria realizado a conclusão da obra da ponte. O vereador 
José Maria de Souza Moreira usou a tribuna em nome da Senhora Prefeita cumprimentou todos 
os presentes. Deu boas vindas a Senhora Prefeita e também parabenizou a mesma pelo seu belo 
trabalho que vem desenvolvendo no município, e fez salva as palavras do assessor jurídico da 
prefeitura deste município, Senhor Dr. Glauber Borges, que diz que o trabalho tem que ser feito com 
responsabilidade; questionou que desde janeiro deste ano o porquê o responsável da empresa pela 
obra da ponte da Rua São Francisco, e também o porquê o ex-gestor municipal não apresentou a 
documentação do contrato da empresa no inicio deste ano, haja vista a atual gestão está há seis 
meses de governo municipal, portanto, assessoria jurídica tentou resolver a situação com a empresa 
de forma legal, mas não obteve respostas tanto do ex-gestor como do responsável pela empresa da 
obra da ponte, entre tanto assessoria constatou a necessidade de fazer uma nova licitação, e depois 
da situação  a empresa responsável pela obra apresentou na prefeitura toda a documentação do 
contrato no dia 11 de maio deste ano, afirmou a todos os munícipes que a gestão atual deforma 
alguma está se omitindo de fazer a conclusão da obra, portanto, tem como objetivo fazer os 
trabalhos dentro da legalidade e com responsabilidade. O vereador Magno Rodrigo Pereira 
Miranda usou a tribuna cumprimentou todos os vereadores e de mais presentes. Agradeceu a 
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presença da Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão Miranda, Senhora Kely e a ex-vereadora Clara 
Regina Sales Dias. Agradeceu o assessor jurídico, Dr. Glauber Borges pelo esclarecimento referente 
ao sistema Geo-obras-TCM/PA. Agradeceu a Deus pela excelente recuperação de saúde do vereador 
Euclênio Arruda que foi submetido a uma cirurgia de Herne Umbilical há três semanas. Falou sobre 
a recuperação da saúde da Senhora Prefeita, a mesma está há três semanas de repouso, mas sempre 
firme. Parabenizou os secretários municipais de obras e de transportes pelo belo trabalho que vem 
fazendo nas estradas vicinais com recursos próprios e com responsabilidade; disse que a Senhora 
Prefeitura vai comprar uma máquina para fabricar tubos de concretos para substitui algumas 
pontes de madeiras pequenas, dizendo que em seis meses de governo a prefeita reformou 11 (onze) 
pontes; relatou que a Região do Maracaxi e Anauerá estão precisando que seja feito a reforma das 
estradas vicinais, portanto, não é possível que todas as estradas do município sejam feitas de uma 
vez só. Falou ao nobre vereador Rosinaldo Lima de Moura, “popular Painho” que gostaria que o 
mesmo não fez essas reivindicações sobre a merenda escolar na gestão anterior, o qual o mesmo 
ocupava o cargo de diretor da merenda escolar, e houve relatos que os kits da merenda escolar 
distribuídos aos alunos estavam estragados. Relatou que esteve com engenheiro responsável pela 
obra da ponte na Rua São Francisco, e o mesmo lhe informou que a prefeitura municipal há dois 
meses entrou com ação pública contra a empresa responsável pela obra da ponte, questionou o 
porquê o responsável pela empresa demorou entrar em contato com a prefeitura. Compartilhou o 
pronunciamento do vereador Joelson em relação ao ex-prefeito Márcio Ricardo do mandato de 
2009/2012, que não se explicar o porquê que o referido ex-prefeito não deixou as documentações 
na prefeitura, essa situação não justifica o ex-prefeito Jorge Chicó também não deixar a 
documentação na prefeitura, frisou que os ex-prefeitos acima deixaram seus mandatos e não 
tiveram responsabilidade com a documentação pública, afirmou que essa situação dificulta muito 
administração do município. Disse que a gestão atual solicitou ao governo anterior que fosse feito a 
transição de governo, mas infelizmente não houve transição. Relatou que a Senhora Prefeita 
mandou informar os comerciantes da rua São Francisco sobre a nova licitação para a conclusão da 
obra ponte já mencionada.  Explicitou que está com dificuldades de solucionar a problemática do 
abastecimento de água da Vila Nossa Senhora Fátima, km 75, devido à falta de planejamento do 
local do poço artesiano, porém a água não chega as torneiras de todos os moradores da Vila. Falou 
sobre a dívida da prefeitura com a antiga empresa Rede Celpa e hoje atual Equatorial no valor de 
R$ 2 (dois milhões), isso se faz necessário que a prefeita faça um parcelamento da dívida, para 
solucionar o problema de energia elétrica tanto dos órgãos públicos como da Vila Santana do Capim. 
Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
sessão ordinária, às doze horas e quatro e minutos, convidando os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião, dia 15 de junho 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:________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira, 2º secretário em exercício:_____________________________________________________ 
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Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo: _______________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
 


