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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 013/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e nove de junho de dois mil e 
vinte e um.  
Aos vinte e nove 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, 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 Salmo capítulo 121 versículos 1 a 2. Dando prosseguimento o 

primeiro secretário fez a leitura da Ata da sessão ordinária do dia 22/06/2021, 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: O Parecer Conjunto nº 008/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis e da 

Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei nº 008/2021, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, assunto: que autoriza o poder Executivo Municipal de Aurora do Pará a 

realizar operação de crédito para promover parcelamento de dívida pública Municipal 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 a matéria em discussão e votação. O 

Parecer Conjunto nº 008/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis e da Comissão de 

Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei nº 008/2021, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, assunto: que autoriza o poder Executivo Municipal de Aurora do Pará a realizar operação 

de crédito para promover parcelamento de dívida pública Municipal e dá outras providências.  O 

Senhor Presidente colocou o Parecer Conjunto em discussão, o vereador e relator da Comissão de 

Finanças e Orçamento, José Antônio da Silva Araújo e relator, cumprimentou bom dia a todos, 

ressaltou que bem assim como os demais membros das comissões, após análise detalhado 

decidiram Parecer Conjunto favorável ao Projeto de Lei nº 008/2021, pediu o apoio aos nobres 

colegas vereadores pela aprovação do Projeto de Lei, em discussão, sem discussão. O Senhor 

Presidente colocou em votação o Parecer Conjunto nº 008/2021 juntamente com o Projeto de Lei 

nº 008/2021, ambos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária, às dez horas, convidando os Senhores Vereadores para participarem da Sessão Solene 

nesta terça-feira, 29 de junho de 2021, e não havendo mais nada a tratar o primeiro 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.  
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NESTA TERÇA-FEIRA, VAMOS TRANSFORMAR A SESSÃO ORDINÁRIA EM SESSÃO SOLENE DE 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO PRIMEIRO PERÍODO DE 2021.  
 

Ata da Sessão Solene de Encerramento dos Trabalhos Legislativos do Primeiro Período 

Virtual nº 002/2021. 

Ata da Sessão Solene de Encerramento dos Trabalhos Legislativos do Primeiro Período, realizada 
em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um.  
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinco minutos, no 
Plenário Nelito Pastana dos Santos, Câmara Municipal de Aurora do Pará Palácio Ernane Fernandes 
Gusmão. O Senhor Presidente constatou 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 constatar número legal o Senhor Presidente 
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão Solene de Encerramento dos 
Trabalhos Legislativo do primeiro período de 2021, na Câmara Mu. Dando prosseguimento o 
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores que dela quisessem fazer uso.  O 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento dispensou a palavra. O vereador Rosinaldo Lima 
de Moura usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus. Disse que no nosso município há diversas 
falhas nas áreas da saúde e da educação, porém tem como ser melhorado. Disse que esteve semana 
passada na Comunidade São Mateus, e foi cobrado pelos moradores em relação à falta de 
manutenção da iluminação pública da Comunidade. Agradeceu aos nobres colegas vereadores pela 
parceria durante este primeiro semestre, e ressaltou que não está nesta casa para brincar de ser 
vereador e nem fazer graça com os eleitores. Disse que através do Deputado Beto Faro conseguiu 
40 (quarenta mil) litros de óleo para ajudar na recuperação das estradas vicinais, assim que se 
iniciar os serviços de recuperação das estradas, o deputado irá disponibilizar os 40 (quarenta mil) 
litros de óleo. Disse que foi até ao INCRA para verificar a documentação das áreas de assentamentos 
deste município, e foi informado pelo INCRA, que em breve estará encaminhando para o município 
toda a documentação para os proprietários das áreas de assentamento. Disse que esta casa de leis 
estar de portas abertas para aqueles que tem interesse em ter conhecimento do nosso trabalho ou 
para fazer reivindicações na tribuna. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna 
cumprimentou todos. Fez um resumo do primeiro semestre dizendo que esta casa prosseguiu seus 
trabalhos de forma positiva, na qual foi discutido e aprovado projetos de leis, anteprojeto de leis e 
outras matérias, ressaltou que todos os vereadores sempre analisaram todas as matérias e 
aprovaram com responsabilidade, em prol de melhorias do município. Agradeceu e parabenizou a 
Mesa Diretora desta Casa e demais vereadores pelo rendimento positivo durante este primeiro 
semestre. Pediu aos nobres colegas vereadores que no retorno do segundo semestre possamos 
continuar com harmonia, e também de forma democrática iremos optar por melhorias para o nosso 
município. Falou sobre o congresso dos vereadores em Brasília no mês de Agosto deste ano, pediu 
ao Senhor Presidente desta casa que viabilize o recurso para que possamos nos deslocar até 
Brasília- DF. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, em nome do Senhor Presidente 
desta casa de leis, cumprimentou os demais vereadores, em nome do vereador José Maria de Souza 
Moreira, popular “Bena”, cumprimentou as pessoas que assistem pela rede social Facebook. Falou 
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que apesar das divergências nesta casa, sempre nos respeitamos. Frisou que o vereador entra em 
recesso somente desta casa, mas durante o mês de julho continua atendendo a população e ouvindo 
suas reivindicações. Agradeceu todos os vereadores pelo primeiro semestre positivo e desejou um 
bom retorno para a primeira sessão do segundo semestre, que está prevista para o dia 03 de agosto.  
O vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna, em nome dos nobres colegas vereadores 
saudou todos os que nos assistem tanto presencial quanto pela rede social facebook. Fez seus 
agradecimentos a Deus pela oportunidade de estar nesta casa discutindo  projetos que beneficie o 
nosso município. Disse que cada vereador reivindica por melhorias nas áreas da saúde e da 
educação, que são áreas de fundamental importância para os munícipes, assim como na área da 
agricultura, na qual os agricultores rurais necessitam de apoio para melhorar a sua produção 
agrícola. Pediu ao Senhor Presidente respostas em relação ao trator destinado ao município há um 
mês. Disse que dias atrás esteve na Região Ribeirinha e os moradores da região cobraram a falta de 
iluminação pública, pediu ao Senhor Presidente desta casa que leve ao conhecimento da Senhora 
Prefeita, a problemática da falta de iluminação pública da região acima para que tome as devidas 
providências.  O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, cumprimentou todos os 
vereadores presentes e as pessoas que assistem pela rede social facebook. Fez seus agradecimentos 
a Deus pela segunda sessão solene deste ano. Pediu um minuto de silêncio a todos pelo falecimento 
do seu amigo Senhor Gilberto Junior Ribeiro de Oliveira, ocorrido pela manhã na segunda-feira dia 
28 do corrente mês, frisou que o falecido não era deste município, mas trabalhou como servidor 
público na área da saúde pública deste município. Agradeceu aos vereadores pela parceria nos 
trabalhos, e apesar das opiniões diferentes sempre há respeito entre todos. Ressaltou sua 
preocupação com o futuro do município de Aurora do Pará. Falou sobre os requerimentos 
aprovados nesta casa e encaminhados para o gabinete da Senhora Prefeita, frisou a mesma atendeu 
alguns requerimentos e estamos aguardando a resposta de outros. Colocou-se à disposição da 
população Aurorense para conversar e debater sobre melhorias para o município. Ressaltou aos 
vereadores que no segundo semestre possamos dar continuidade aos projetos, requerimentos e 
outras matérias. Deixou uma reflexão para os vereadores “vencedores não são pessoas que nunca 
falham, são pessoas que nunca desistam”. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, 
agradeceu a Deus pela oportunidade de estarmos presente nesta casa de leis, em nome do 
Presidente desta casa cumprimentou os funcionários e demais vereadores, cumprimentou todos os 
que nos acompanham pela rede social facebook. Agradeceu aos nobres colegas vereadores pela 
parceria nos trabalhos ao longo desse primeiro semestre, apesar de haver divergências durante as 
sessões, porém ao término de cada sessão o respeito e a amizade entre os vereadores prevalecem. 
Agradeceu a Senhora Prefeita, pelo atendimento da manutenção da iluminação pública da 
Comunidade São Pedro do Ariramba e do km 81. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a 
tribuna,  Saudou todos os munícipes presentes e os que nos assistem pelo facebook. Disse que 
estamos finalizando o primeiro semestre e agradeceu todos os vereadores pelo empenho em prol 
do município e mencionou o nome de cada vereador. Citou os seguintes requerimentos de sua 
autoria apresentados neste primeiro semestre: O requerimento nº 066/2021, conjunto com o 
vereador José Maria de Souza Moreira, conhecido por Professor Bena” solicitando a reforma da 
quadra poliesportiva José Antunes Soares, no Bairro Vila Nova; o requerimento nº 065/2021, 
solicitando a revitalização do igarapé na Vila Ipitinga; o requerimento nº022/2021, solicitando a 
construção de quebra-molas na Avenida Bernardo Sayão; o requerimento nº 060/2021, solicitando 
quebra molas na rua principal na Vila Repartimento; o requerimento nº 09/2021, solicitando a 



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Rua São Francisco, s/n – Bairro Novo – CNPJ: 34.689.489/0001-72 – CEP: 68.658-000 – 

Aurora do Pará- Pa 
 

 

recuperação da ponte na Comunidade Bom Remédio; Moção de Aplauso nº 01/2021, para a 
secretaria municipal de educação, Maria Odília dos Santos Carvalho, a Prefeita Municipal, Vanessa 
Gusmão Miranda, aos professores e demais profissionais da área da educação deste município; 
requerimento nº 08/2021, solicitando a recuperação das seguintes estrada vicinais das 
Comunidades: do km 64 até a Comunidade Santa Rosa, Barreirinha, Abacate e Fé em Deus, e 
agradeceu a Senhora Prefeita pelo atendimento dos requerimentos de números 022 e 09 . 
Expressou sua felicidade e a satisfação com atual gestão municipal e também pela parceria entre os 
poderes executivo e legislativo. Disse que a população faz reivindicações por todas os setores do 
município, mas age conforme o seu cargo de legislador, fiscalizando e cobrando melhorias para o 
município, salientou que o vereador não tem o poder de executar obras, somente de legislar. Disse 
que durante os 30 (trinta) dias de recesso estará à  disposição para ajudar a população no que for 
necessário. Deixou uma mensagem de reflexão “acreditar é a força que nos permite subir no maiores 
degraus na escada da vida.” Desejou um excelente recesso a todos. O vereador Pedro Nunes 
Pantoja cumprimentou todos os vereadores e os que acompanham pelo Facebook. Agradeceu a 
todos os nobres colegas vereadores por este primeiro semestre concluído. Agradeceu a Senhora 
Prefeita pelos requerimentos atendidos, e os requerimentos que ainda não foram atendidos, que 
seja em breve seja atendidos. Disse que somos 11 (onze) vereadores com o objetivo e compromisso 
de melhorar e evoluir o nosso município, pois sabe-se que o município tem uma extensão territorial. 
Ressaltou que muitas pessoas criticam o cargo de vereador por não “fazer nada”, porém o vereador 
tem como função fiscalizar, cobrar, aprovar projetos, de leis, e não tem poder para executar obras. 
O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus pelo 
dom da vida e pela oportunidade de está presente nesta casa. Em nome do Senhor Presidente 
cumprimentou todos os vereadores presentes, em nome dos Senhores Reginaldo e Nonato, 
cumprimentou os munícipes que assistem à sessão presencialmente ou pela rede social Facebook. 
Agradeceu a Deus pela permissão de sermos vereadores deste mandato, e lutarmos por melhorias 
para os nossos munícipes. Agradeceu cada um dos nobres colegas vereadores pelo aprendizado e 
conhecimento obtido durante esses meses que se passaram. Falou em relação à falta de iluminação 
pública nas Comunidades da Região Ribeirinha, citou a Vila Santana do Capim, Santa Rosa, disse que 
são 11 (onze) Comunidades, das quais 07 (sete) não possuem iluminação pública, e agradeceu a 
Senhora Prefeita Vanessa Gusmão, por instalar a iluminação pública nas seguintes Comunidades: 
Vila Nova e Barreirinha; disse que no decorrer deste mandado aos poucos será solucionado essa 
problemática da falta de iluminação pública na referida Região. Desejou um feliz recesso a todos os 
vereadores. Compartilhou o pronunciamento do vereador Joelson da Silva Oliveira referente ao 
recesso dos vereadores, frisando que estamos de recesso apenas desta casa, mas continuará à 
disposição para atender os munícipes. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a 
tribuna, em nome da Mesa Diretora cumprimentou todos os colegas vereadores e munícipes 
presentes. Parabenizou o colega vereador Joelson da Silva Oliveira pela passagem do seu 
aniversário. Agradeceu o discurso de todos os vereadores, em especial ao do vereador Euclênio, 
Arruda de Souza que apesar das divergências nas opiniões o respeito prevalece. Disse que teve 
dificuldade nesse primeiro semestre para presidir esta casa, e dessa forma agradeceu apoio aos 
vereadores mais experientes como o vereador Euclênio Arruda e Joelson, a assessoria jurídica e 
contábil, na qual tiraram suas dúvidas e tiveram trocas de conhecimentos. Agradeceu aos membros 
da Mesa Diretora desta casa pelo bom trabalho neste primeiro semestre. Frisou que como 
Presidente tem em primeiro lugar o respeito com todos os vereadores e não leva em consideração 
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bandeira partidária ou desavenças. Disse que observou o emprenho, a união e o respeito de todos 
os vereadores neste primeiro semestre. Em nome do Senhor Rone funcionário desta casa, agradeceu 
a colaboração dos demais funcionários, da assessoria jurídica e contábil, portanto, todos são de 
grande importância. Agradeceu ao Senhor Teton, responsável por coordenar e executar a 
divulgação dos trabalhos e atividades deste poder legislativo, e levar ao conhecimento da população 
através das redes sociais. Parabenizou a Senhora Prefeita, que apesar de está enfrentando 
problemas de saúde não deixou de dar incentivo, respeito e apoio a esta casa. Deixou seus 
sentimentos de pesar aos familiares e amigos do ex-funcionário público deste município, o Senhor 
Gilberto Júnior Ribeiro de Oliveira. Agradeceu ao Instituto Miguel Chamon, que esteve no município 
nos dias 24 a 27 deste mês realizando os seguintes atendimentos: consultas oftalmológicas e doação 
de óculos, exames de ultrassonografia, odontológico e consultas médicas com clínico geral, na qual 
essa ação foi de grande importância para a população Aurorense. Destacou em relação aos 
vereadores participarem do evento em Brasília no mês de agosto do corrente ano, irá tomar as 
devidas providências. Desejou a todos aos vereadores um bom recesso.  Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Solene, às dez 
horas e quarenta e oito minutos, convidando os Senhores Vereadores para participarem da sessão 
Solene de abertura dos trabalhos legislativos do segundo período de 2021, no dia 03 de agosto de 
2021, e não havendo mais nada a tratar o primeiro 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:___________________________________________________________________ 
 
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:______________________________________________________________________________ 


