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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos do Segundo Período 
virtual nº 003/2021. 

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, no 
Plenário Nelito Pastana dos Santos, do Palácio Ernane Fernandes Gusmão, o Senhor Presidente 
constatou a presença dos seguintes Edis: Magno Rodrigo Pereira Miranda-presidente; 
Pedro Nunes Pantoja-1º secretário em exercício; José Lucilvio da Costa Lima-2º 
secretário em exercício, Joelson da Silva Oliveira, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos 
Araújo do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. A falta 
justificada dos vereadores: Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da Silva Araújo e José 
Maria de Souza Moreira. Após constatar número legal o Senhor Presidente invocando a 
proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos 
Legislativo do segundo período de 2021 na Câmara Municipal de Aurora do Pará. Após 
convidou o Vereador José Lucilvio da Costa Lima, para fazer a leitura de um texto da Bíblia 
Sagrada, leu em Romanos capítulo 3 versículo 1. Dando sequência o Senhor Presidente 
franqueou a palavra aos Senhores Vereadores que dela quisessem fazer uso, para falarem em 
tema livre. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, em nome do 
Presidente desta casa, Magno Miranda cumprimentou todos os nobres colegas vereadores, em 
nome do vereador Rosinaldo cumprimentou todos os presentes e demais que nos acompanham 
pelo facebook. Expressou sua gratidão por todos finalizarem seu recesso com saúde e paz. 
Agradeceu a Deus e desejou boas-vindas aos nobres colegas vereadores. Disse que continuará 
legislando em prol da população Aurorense. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna 
em nome do Presidente desta casa saudou todos os presentes, em nome de todos os vereadores 
cumprimentou os que acompanham pelo Facebook. Fez seus agradecimentos a Deus pela 
oportunidade de estarmos retornando aos trabalhos nesta Casa de Leis. Disse que a Senhora 
Prefeita tem se esforçado para melhorar o nosso município, apesar de ter muitos trabalhos a 
serem feitos, pediu aos vereadores que continuaremos fazendo o melhor pelo nosso município.  
Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa de Leis celebrando mais um ano de 
vida. O vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna, em nome do presidente desta 
casa, Magno Rodrigo, cumprimentou todos os presentes, e em nome do vereador José 
Rivanaldo, cumprimentou todos que nos acompanham pela rede social. Ressaltou que iniciou 
os seus trabalhos nesta casa, e que Deus continue nos abençoando para que juntos possamos 
trabalhar em busca de melhorias para a população Aurorense, e também continuaremos 
fiscalizando e cobrando do Poder Executivo Municipal. Expressou sua felicidade com os 
legisladores em relação aos 07 (sete) meses de mandato sempre em harmonia e continuaremos 
legislando dessa mesma forma. Colocou-se a disposição deste Poder Legislativo e da população 
Aurorense. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em nome do Presidente 
desta casa saudou todos os nobres colegas vereadores e demais presentes. Agradeceu a Deus 
por estar retornando aos trabalhos com vida e saúde, apesar de estar passando por um 
momento de perdas: no domingo anterior faleceu a Senhora Simone Medeiros sua prima, e 
nesta manhã de terça-feira faleceu a criança, Guilherme, neto da Senhora Daniela ex-servidora 
pública deste município. Parabenizou o vereador José Rivanaldo por mais um ano de vida e 
desejou que Deus continue-lhe abençoando. Agradeceu a parceria com os nobres colegas 
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vereadores, porém há divergências nesta casa, mas todas são com objetivo de melhorias para a 
população Aurorense. Ressaltou que nesse segundo semestre continuará legislando e 
contribuindo com o melhor para Aurora do Pará. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a 
tribuna, em nome do Senhor Presidente desta casa cumprimentou todos, os vereadores, os 
funcionários desta casa e demais munícipes presentes e em nome do vereador Pedro Nunes, 
primeiro secretário em exercício cumprimentou os internautas que assistem pela rede social 
Facebook. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente na abertura dos trabalhos 
neste segundo semestre. Ressaltou que possamos fazer cobranças positivas para dar o melhor 
a população Aurorense. Parabenizou o Senhor Presidente, Magno Rodrigo, pela solicitação ao 
DNIT da manutenção asfáltica do acostamento da pista as margens da ROD. BR 010 ao lado 
direito desta cidade, frisou que a referida solicitação já atendida pelo DNIT, e pediu ao Senhor 
Presidente que solicite ao DNIT a manutenção asfáltica do acostamento da pista as margens 
esquerda da ROD. BR 010, portanto a ROD. BR 010 trafega muitos caminhoneiros e os mesmos 
reclamam que o acostamento está em péssimas condições, e é necessário que seja feito a 
manutenção do acostamento tanto do lado direito como esquerdo para que os caminhoneiros 
possam estacionar e fazer seus devidos consumos na cidade, afim de movimentar a economia 
do nosso município. Pediu ao Senhor Presidente desta casa, que seja construído 04 (quatro) 
gabinetes para os vereadores com objetivo de melhorar o atendimento a população. Finalizou 
agradecendo a Deus pelo dom da vida de cada um de nós. O vereador Rosinaldo Lima de 
Moura usou a tribuna, agradeceu a Deus por estar presente na abertura dos trabalhos do 
segundo semestre. Parabenizou os aniversariantes do dia: o vereador José Rivanaldo e sua 
esposa, conhecida por “Cleidinha”. Ressaltou que neste semestre possamos inaugurar o tão 
esperado Terminal Rodoviário de Aurora do Pará. Agradeceu todas as pessoas que contribuem 
de forma direta ou indireta para melhorar o nosso município. Falou que tanto o Poder 
Legislativo quanto o Poder Executivo Municipal estão abertos a receberem críticas construtivas 
e não críticas que não contribuem para a melhoria do município, ou seja, “críticas de 
politicagem”. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, em nome do Senhor Jesus 
cumprimentou todos os presentes e os que acompanham pelo Facebook. Compartilhou a fala 
do vereador José Lucilvio em relação à mensagem da Bíblia em Romanos capítulo 3 versículo 1, 
e também leu uma mensagem da Bíblia em Isaías capítulo 55 e versículo 6; disse que o fim dos 
tempos está se aproximando e que devemos buscar Jesus enquanto há tempo, porque tudo 
nesta terra é passageiro. Finalizou agradecendo a Deus pela oportunidade de estar exercendo 
o seu cargo como legislador, e trabalhando em prol de melhorias para o nosso município. O 
vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, cumprimentou todos os 
vereadores e em nome do Secretário Municipal de Agricultura, Antônio Wagner cumprimentou 
todos os presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente nesta casa de leis na 
abertura dos trabalhos legislativos, que Deus continue abençoando os trabalhos desse 
semestre, e que todos nós temos o mesmo objetivo de cobrar e buscar o melhor para o 
município. Agradeceu ao Senhor Dr. Marcelo superintendente do DNIT, e ao Senhor Dr. Mauro, 
engenheiro do DNIT, pelo atendimento do seu ofício solicitando a manutenção asfáltica do 
acostamento da pista central da travessia desta cidade da ROD. BR 010, frisou que iniciou o 
serviço de manutenção asfáltica do acostamento acima no domingo anterior.  Agradeceu todos 
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os vereadores que foram em busca de emendas parlamentares para o nosso município. 
Destacou que foi tirada a bandeira política e levantou-se a bandeira de benefício em prol a 
população Aurorense. Falou sobre a emenda parlamentar do deputado federal Júnior Ferrari já 
disponível na conta da prefeitura o valor R$: 500(quinhentos mil reais) desde segunda-feira 
(02), destinado para a reforma do Galpão do Agricultor; afirmou que em breve estará entrando 
no município os recursos: do Deputado Federal Hélio Leite, da Deputada Estadual Edilvanda 
Furtado Faro e do Senador Zequinha Marinho, frisou que no dia 17 deste mês o município irá 
receber tratores; no mês de setembro deste ano o nosso município irá receber um trator através 
de emenda parlamentar da Deputada Cilene Couto, ressaltou que todos os recursos já 
mencionados nos dão segurança de que muitas melhorias para o nosso município. Finalizou 
agradecendo a Deus. O Senhor Presidente agradeceu os Vereadores pela presença. Não havendo 
mais nada a tratar, declarou encerrada a presente sessão, às nove horas e quarenta e cinco 
minutos. Em seguida mandou lavrar a presente Ata, que após lida, discutida e aprovada será 
assinada pelo Presidente, Primeiro Secretário em exercício, Segundo Secretário em exercício e 
demais vereadores. 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, presidente:________________________________________________________ 

Pedro Nunes Pantoja: 1º secretário em exercício:____________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima, 2º secretário em exercício:_____________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira: _______________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:__________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:____________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:____________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:______________________________________________________________________________ 
 

 


