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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 014/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em dez de agosto de dois mil e vinte e um.  
Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, no 
Plenário Nelito Pastana dos Santos 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 
Euclênio Arruda de Souza para que assumisse a 1ª secretaria. Em seguida o Senhor Presidente em 
exercício solicitou ao segundo secretário que fizesse a verificação de quórum onde constou a 
presença dos seguintes Edis: José Maria de Souza Moreira-presidente em exercício; Euclênio 
Arruda de Souza- 1º secretário em exercício; Pedro Nunes Pantoja-2º secretário; José 
Antônio da Silva Araújo, Joelson da Silva Oliveira, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo 
do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim. A falta justificada dos vereadores: José Lucilvio da 
Costa Lima e 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 de luto pelo falecimento da sua Tia, Edenira, a mesma faleceu segunda-feira (09). 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 II Crônicas capítulo 7 versículos 14. Dando prosseguimento o primeiro 
secretário em exercício fez a leitura das Atas: sessão ordinária e sessão solene de encerramento dos 
trabalhos legislativos, ambas no dia 29/06/2021 e a sessão solene de abertura dos trabalhos 
legislativos do segundo período, no dia 03/08/2021, após lidas, foram colocadas em discussão, não 
havendo discussão. Em votação, aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Dando 
sequência o primeiro secretário em exercício continuou com a leitura dos expedientes: Projeto de 
Lei nº 09/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, assunto: Cria os Componentes do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e Define os Parâmetros para Elaboração e 
Implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no Município de Aurora 
do Pará, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 010/2021, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, assunto: Dispõe sobre o Sistema único de Assistência Social do Município de Aurora do 
Pará e dá outras providências. Requerimento nº 077/2021, de autoria do vereador Luis Carlos 
Araújo do Nascimento, assunto: solicito a recuperação das seguintes estradas vicinais; km 69 que 
dá acesso às Comunidades: Repartimento, jabuti, Rocinha, São Domingos do Capim, São Clemente, 
Timborana e Jacamim, neste Município. Requerimento nº 078/2021, de autoria do vereador José 
Rivanaldo Araújo, assunto: solicito a perfuração de um poço artesiano e a instalação de 
abastecimento de água na Escola Municipal Prefeito José Leonda de Oliveira na Comunidade Vale 
do Abacaba, neste Município. Requerimento nº 079/2021, assunto: solicito a recuperação das Ruas 
na Vila Santana do Capim, neste Município e o requerimento nº 080/2021, assunto: solicito a 
reposição da iluminação pública nas Regiões do Anauerá e Maracaxi, neste Município, ambos de 
autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo. Requerimento nº 081/2021, assunto: solicito a 
implantação de um micro sistema de abastecimento de água na Comunidade Fé em Deus, Município 
de Aurora do Pará e o requerimento nº 082/2021, assunto: solicito a reforma da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Luísa Veronice Farias na Comunidade Bom Remédio, neste Município, 
ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. 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. Requerimento nº 077/2021, de autoria do vereador Luis Carlos 
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Araújo do Nascimento. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 078/2021, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo. Em discussão, nenhuma. 
Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimentos de números 079 e 080/2021, ambos de 
autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovados 
por unanimidade. Requerimentos de números 081 e 82/2021, ambos de autoria do vereador Pedro 
Nunes Pantoja. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovados por unanimidade. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de 
inscrição. 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. Em nome da Mesa 
Diretora em exercício cumprimentos todos os vereadores e demais pessoas que assiste pela rede 
social faceboock. Agradeceu a presença do Vice-prefeito Francisco Maurisberto, do Senhor João 
Lopes e demais presente. Parabenizou todos os nobres colegas vereadores pelo empenho e também 
pela preocupação em buscar recursos de melhorias tanto com a prefeita municipal quanto com os 
deputados estadual e federal para atender as necessidades básicas da população Aurorense; frisou 
que todos nós sabemos que o município enfrenta diversas dificuldades financeiras, por conta de 
várias negociações de dívidas deixadas pelo ex-gestor municipal, devido essa situação todos os 
vereadores estão empenhados em buscar recursos para melhorar o desenvolvimento do município; 
frisou que diante o exposto, não podemos deixar de apresentar os requerimentos nesta Casa. 
Direcionou-se ao vereador e líder de governo, popular “Toninho do km 16”, em relação à falta de 
iluminação pública do município, porém todos os vereadores são cobrados pela população das 
Comunidades em relação a falta de iluminação, citou que foi enviado ofícios e requerimentos para 
o gabinete da Senhora prefeita municipal, solicitando a manutenção de iluminação pública das 
seguintes Comunidades: Repartimento, Santa luzia e Canaã, mas infelizmente até a presente data 
não foi atendida as referidas comunidades, pediu ao líder de governo que providencie respostas se 
as comunidades acima serão atendidas ou não. Falou que foi acordado com a Senhora Prefeita 
Municipal que daria respostas de quais os requerimentos seriam atendidos ou não, disse que alguns 
requerimentos foram dados respostas pela Senhora Prefeita através de ofícios para cada vereador, 
pediu ao presidente desta Casa em exercício, que seja realizada uma reunião com os vereadores 
para tratar de assunto referente os requerimentos fossem respondidos pela Senhora Prefeita 
Municipal por bimestre ou trimestre, sabemos que não será possível atender todos os 
requerimentos, pediu a prefeita que seja dado prioridade aos requerimentos solicitando melhorias 
nas escolas municipais; relatou que em breve as aulas retornaram ao normal e as escolas 
encontram-se em péssimas condições; disse que semana passada participou de uma reunião com a 
secretária de educação, Maria Odília dos Santos Carvalho, e a mesma informou-lhe que tem um 
cronograma das escolas que será realizada as devidas manutenções. O vereador Joelson da Silva 
Oliveira usou a tribuna, em nome do Presidente desta casa em exercício cumprimentou todos os 
vereadores e munícipes presentes. Disse que a Senhora prefeita, Vanessa Gusmão, fez uma 
publicação em sua rede social Facebook, que todo mês deste ano é descontado da conta bancaria da 
Prefeitura Municipal de Aurora do Pará o valor de R$: 800 (Oitocentos mil reais) de INSS e 
precatórias de dívidas deixadas pelo ex-gestor municipal, conhecido por “Jorge Chicó”; explicitou 
que o valor acima foi descontado através de liminar, citou o valor de R$: 500 (Quinhentos mil reais) 
da parcela do INSS e as precatórias no valor de R$: 200 (Duzentos mil reais), ambos os valores foram 
descontados durante dois meses do inicio deste ano; atualmente é descontado da conta da 
prefeitura o valor de R$: 60 (Sessenta mil reais) da parcela do INSS por mês e as precatórias 
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descontado o valor de mais R$: 50 (Cinquenta mil reais) por mês. Falou em relação à dívida de R$: 
2 (Dois milhões de reais) da empresa Equatorial energia, deixada pelo gestor municipal anterior, 
esse valor acima da dívida de energia também foi deixada pelo ex-prefeito municipal, Márcio 
Ricardo Borges da Silva  no ano de 2012, na qual o ex-prefeito municipal, Jorge Chicó recebeu a 
prefeitura de Aurora do Pará no ano de 2013 com essa de dívida da empresa Rede Celpa, e o mesmo 
em 06 (seis) de gestão municipal pagou o valor já mencionado sem encaminhar para esta Casa, 
frisou que atual gestão municipal encaminhou para esta casa um projeto de lei referente ao 
parcelamento da dívida acima da Equatorial energia deste município, portanto, o projeto foi  
aprovado por unanimidade por  todos os vereadores. Disse que o recurso do FPM do mês passado 
foi descontado mais de R$: 500 (Quinhentos mil reais) de INSS, referente à atual gestão municipal, 
assim zerando o recurso do FPM, ressaltou que o município recebeu o recurso do FPM extra de 1% 
(um por cento) o valor de R$: 900 (Novecentos mil reais) livres, ou seja, sem desconto, porém, houve 
um desconto nesse recurso para a saúde ou educação (não me recordo). Ressaltou que a atual 
gestão municipal deve deixar o passado do gestor municipal anterior no seu devido lugar e deixar 
de estar culpando, pois, se a atual gestão encontrar alguma irregularidade na gestão anterior tome 
as devidas providências, e dê andamento na administração do município, deixando de publicar no 
facebook dívidas da gestão anterior, porém não tem planejamento para o município. Destacou 
questionando o porquê ainda não foram feitos os reparos da iluminação pública do município até a 
data presente, e talvez esteja pior que a gestão anterior.  Disse aos vereadores que devemos fazer 
as cobranças de melhorias para a população Aurorense, que não sejamos omissões e assim, 
cumprindo com o nosso papel de legislador. Falou sobre a merenda escolar da rede municipal que 
foi liberada a primeira parcela da merenda, por conta que o Conselho Tutelar foi até ao Ministério 
Público para garantir o direito dos alunos (crianças e adolescentes) do município. Pediu ao líder de 
governo, popular “Toninho do km 16”, que verifique o andamento da licitação do material de 
iluminação pública e o cronograma de manutenção de iluminação publica do município para que 
tenhamos conhecimento. Relatou que alguns vereadores na gestão anterior questionavam sobre os 
servidores públicos serem afastados dos seus cargos no mês de julho durante o mandato anterior, 
e atualmente a situação se repete.  Disse que o Senhor Val do Ipitinga, recebe como assessor do 
município sem exercer a função, sendo que o mesmo trabalha como motorista de ônibus, frisou que 
a Senhora Prefeita Municipal Vanessa Gusmão, tem conhecimento dessa situação, ressaltou que o 
correto seria o Senhor Val devolver o dinheiro recebido para o município, e colocou-se à disposição 
desta Casa de Leis para ir até ao Ministério Público para fazer a denúncia em relação o Senhor Val 
acima mencionado para que seja devolvido para o município todos os meses que o mesmo recebeu 
pela Prefeitura municipal de Aurora do Pará. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a 
tribuna, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Senhora Prefeita pela conclusão da Unidade de 
Saúde da Comunidade São Pedro km 16, deixando assim, a Comunidade grata e satisfeita. Informou 
aos nobres colegas vereadores que se iniciou uma pequena parte de pavimentação das ruas da 
Comunidade do km 16. Disse que estar ouvindo e anotando atentamente as reivindicações dos 
nobres colegas vereadores para levar ao conhecimento da Senhora Prefeita Vanessa Gusmão, e 
trazer as devidas soluções; ressaltou que irá questionar novamente a prefeita municipal sobre o 
reparo de iluminação pública do município, muito embora, sabe-se que já foram feitos reparos de 
iluminação em algumas Comunidades e logicamente que não se faz tudo de uma só vez. Falou em 
relação a uma publicação em rede social facebook feita por um cidadão mostrando a situação que 
se encontram as estradas vicinais da Comunidade Maracaxi, pois deste quando sessou o período 
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chuvoso os maquinários estão trabalhando todos os dias na recuperação das estradas do município, 
portanto é impossível atender toda a demanda de recuperação de estradas de uma vez só; ressaltou 
que os maquinários irão para a região do Maracaxí e demais regiões para ser feito o serviço de 
recuperação das estradas. Disse ao vereador Joelson em relação a sua fala de valores das dívidas do 
INSS e das Precatórias descontados dos recursos deste município, e disse que Vossa Excelência está 
desinformado em relação aos valores das parcelas acima, disse que foram descontados parcelas do 
recurso do FPM deste ano, citou os seguintes valores: R$: 600 (Seiscentos mil reais); R$: 421.492 
(Quatrocentos e vinte e um mil, e quatrocentos e noventa e dois reais); R$: 33.424 (Trinta e três mil 
e quatrocentos e vinte e quatro reais) e R$: 60.421 (Sessenta mil e quatrocentos e vinte e um reais), 
esses valores acima de parcelas foram deixadas pelo ex-prefeito municipal, Jorge Pereira de 
Oliveira, sabemos que os recursos do município oscilam de um mês para o outro. Disse que não 
estar nesta casa de leis como líder de governo para defender a atual gestão municipal e nem para 
deixar desacordo entre os vereadores, mas sim para deixar todos entendidos dos ocorridos. 
Colocou-se a disposição de todos os vereadores para cobrar melhorias em prol do município.  O 
vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna, em nome do Presidente em exercício desta 
Casa cumprimentou todos os vereadores, vice-Prefeito Francisco Maurisberto Freires de Araújo, e 
também todos que assistem pela rede social facebook. Disse que não concorda que os vereadores 
ficam discutindo as dívidas da gestão anterior, pois, estamos aqui nesta Casa de Leis para cobrar da 
atual gestão e discutirmos novos projetos para o município. Agradeceu à Senhora Prefeita 
Municipal, Vanessa Gusmão Miranda, pelo esforço nesse início de gestão em melhorar o nosso 
município, pois, há diversas problemáticas a serem solucionadas. Agradeceu ao vereador Magno 
Rodrigo, por levar ao conhecimento da Senhora Prefeita Municipal à problemática que está há mais 
de 05 (cinco) dias sem abastecimento de água na Comunidade Vale do Capim, e por ter solucionado 
o abastecimento de água temporariamente, portanto, a referida Comunidade necessita de um 
transformador de energia elétrica. Compartilhou a fala do vereador Toninho do km 16, referente 
que não é possível a Senhora Prefeita atender todas as demandas de recuperação de estradas 
vicinais do município de uma vez só.  Relatou que ainda não foram gradeadas as terras dos 
agricultores do município, frisou que em breve o município receberá 03 (três) tratores agrícolas. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, em nome do presidente desta casa cumprimentou 
os demais vereadores e público presente, agradeceu a presença do vice-prefeito, Francisco 
Maurisberto, do gerente do Banpará de Aurora do Pará, Elias da Costa Silva Júnior. Disse que há 
muitas cobranças em relação às manutenções das estradas vicinais e a iluminação pública, porém 
os trabalhos estão sendo feitos gradativamente, frisou que os maquinários estão trabalhando na 
recuperação das estradas e a licitação do material de iluminação pública de algumas Comunidades 
já foram concluídas. Compartilhou o pronunciamento do vereador Raimundo, referente à falta de 
abastecimento de água na Comunidade Vale do Capim, ressaltou que o transformador elétrico é 
insuficiente para atender todos os moradores da Comunidade com energia de qualidade, assim 
deixando os mesmos sem fornecimento de água, por conta que a carga de energia é insuficiente para 
funcionar a bomba da água. Disse que o Secretário Municipal de Agricultura Antônio Vagner, 
conhecido por “Didi Gomes”, informou-lhe que alguns agricultores foram beneficiados com o trator 
agrícola; explicitou que o município só tem um trator disponível, e outro trator está no conserto, e 
temos um trator novo na oficina sendo feito as devidas adequações para ser entregue aos 
agricultores para gradear suas terras, e futuramente o nosso município irá receber mais tratores 
para ajudar nas atividades agrícolas, porém atendendo às necessidades dos agricultores, esses 
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equipamentos são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura do nosso município. O 
vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, cumprimentou todos os presentes e as pessoas 
que nos acompanham pelo Facebook. Fez seus agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade. 
Agradeceu os vereadores pelo apoio e pelos requerimentos aprovados nesta sessão. Falou que 
também é muito cobrado pela população Aurorense referentes às faltas de manutenções da 
iluminação pública e das estradas vicinais do município, citou que é cobrado, em especial pelos 
moradores da Vila Ipitinga, a qual o mesmo reside, relatando que a referida Vila estar às escuras e 
a lâmpada do poste que fica em frente a sua residência estar queimada, e o mesmo providenciou 
uma lâmpada em frente a sua casa para amenizar a situação. Disse que ontem foi realizada uma 
reunião com a Senhora Prefeita Municipal, juntamente com os vereadores, e pediu que fosse 
convidado com antecedência, porque o mesmo mora na Vila Ipintiga um pouco distante da sede do 
município. Relatou que com o atraso do cronograma de recuperação das estradas vicinais do 
município, a Comunidade Santa Rosa deixou de ser atendida no dia 01 de agosto do corrente ano, e 
com isso os moradores da Comunidade estão cobrando urgência na recuperação das estradas, e 
pediu que o cronograma fosse cumprido, porque os munícipes acabam cobrando demasiadamente 
e culpando o vereador por esses atrasos; Pediu a Senhora Prefeita Municipal, uma posição de 
quando será realizado o serviço de recuperação das estradas das Comunidades, Santa Rosa e Fé em 
Deus. Questionou sobre o cronograma de recuperação das estradas vicinais que não foi cumprido e 
também questionando onde as maquinas estão fazendo serviço de recuperação das estradas. 
Finalizou, dizendo que a Senhora Prefeita está trabalhando arduamente no município, mas temos 
que continuar cobrando melhorias para o município. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou 
a tribuna, em nome do Presidente desta casa em exercício, José Maria, saudou todos os vereadores, 
em nome do vice-prefeito, Francisco Maurisberto, cumprimentou todos os munícipes presentes. 
Agradeceu a presença do Senhor Fábio servidor da ADEPARÁ do nosso município. Compartilhou a 
fala do vereador Pedro Nunes, em relação ao atraso do cronograma de recuperação das estradas 
vicinais do município e o quanto isso prejudica os colonos, pois, dificulta o acesso da população da 
zona rural até a sede do município, e inclusive fez um requerimento solicitando a recuperação das 
estradas vicinais do km 64 até a Comunidade Santa Rosa, que estão com prazo vencido, conforme o 
cronograma. Disse que a recuperação da estrada que dá acesso à Comunidade São Miguel, foi feito 
o serviço de qualidade; questionou a Senhora Prefeita o porquê retirou a ponte que fica próximo à 
residência do Senhor Vigilo e substituiu por uma ponte improvisada (pingela) de péssima 
qualidade, mostrando assim, que o município está regredindo nos trabalhos. Demostrou seu apoio 
ao vereador Pedro Nunes, em relação às cobranças que recebe da população, mas infelizmente o 
vereador não tem o poder para executar as obras no município, apenas de vir até a esta tribuna para 
reivindicar melhorias para o município.  Parabenizou todos os vereadores que apresentaram seus 
requerimentos nesta sessão. Falou que não apresenta requerimentos em todas as sessões, por 
motivo que não tem como a Prefeita Municipal, atender todos os requerimentos, porque são muitos 
requerimentos e o recuso é insuficiente para atender a demanda do município. Parabenizou o 
vereador Luis Carlos pelos seus requerimentos em prol das Comunidades Repartimento, Rocinha, 
Jacamim. Disse que pela primeira vez todos os vereadores desta Casa irão participar da XX Marcha 
dos Vereadores, em Brasília, nos dias 24 a 27 do corrente mês, esse evento tem por objetivo 
mobilizar as Câmaras Municipais com assessoria para legislação, planejamento municipal, e outros 
temas, e também na oportunidade iremos reivindicar melhorias para Aurora do Pará. Destacou que 
sempre fala nesta tribuna que nós vereadores somos para-choque do poder executivo municipal, 
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por motivo que somos cobrados pela população e estamos aqui cobrando melhorias para a 
população Aurorense, mas infelizmente o nosso trabalho não é reconhecido. Relatou que deixou de 
apoiar o Deputado Federal Hélio Leite, por motivo que não disponibilizou uma emenda parlamentar 
no valor de R$: 200 (Duzentos mil reais), para a construção do muro do Campo de Futebol Batistão 
no bairro Aparecida, portanto, sempre pediu durante seus três mandatos e continuará pedindo a 
construção do muro do campo e demais melhorias para o esporte do nosso município e até a 
presente data não conseguiu. Estive em uma reunião com a Senhora Prefeita Municipal, juntamente 
com o vereador José Maria, porém a Prefeita doou R$: 10.000,00 (Dez mil reais), para o campeonato 
municipal de futebol; relatou as dificuldades de promover um campeonato de futebol no município, 
pois, o último campeonato que foi realizado no município só conseguiu R$: 5.000,00 (Cinco mil 
reais) para as premiações, sendo que teve despesas com bola, rede, cartões, camisas e outras; 
ressaltou que o esporte é de fundamental importância, uma vez que traz inclusão social para os 
jovens e crianças, frisou que o mesmo possui uma escolinha de futebol para crianças, mas 
infelizmente não tem condições financeiras de manter, e sempre apoio o esporte e as demais áreas 
públicas, sabemos que o nosso município é carente de projetos que incluem atividades de inclusão 
social. Disse que deixou de realizar um jogo beneficente com um jogado famoso, por conta que o 
campo de futebol não é murado, e também deixou de arrecadar alimentos não perecíveis para doar 
cestas básicas as pessoas necessitadas do município. Relatou com tristeza que fizeram uma festa no 
referido campo há mais de três anos que até hoje não conseguiu nivelar a área do campo de futebol. 
Ressaltou sobre a adolescente de imperatriz que participou da última Olimpíadas. Falou sobre a 
iluminação pública do município que é um caos e não será resolvido nesta gestão municipal nem na 
próxima em quanto não for cobrado à taxa de abastecimento de água. O vereador José Maria de 
Souza Moreira usou a tribuna, em nome do seu colega de partido, vereador José Rivanaldo, 
cumprimentou todos os vereadores, cumprimentou todos os munícipes presentes e os que 
acompanham pelo facebook. Parabenizou todos os vereadores pelos seus requerimentos, e disse 
que não irá fazer requerimentos até o final deste ano, porque sabemos da realidade do nosso 
município, não dá para fazer tudo que almejamos. Compartilhou o pronunciamento do vereador 
Joelson em relação às escolas, disse que concorda em parte, pois estamos no oitavo mês e as escolas 
ainda estão fechadas, porém a secretária de educação, Maria Odília dos Santos, lhe apresentou um 
cronograma de reformas das escolas, portanto, algumas escolas da Região Ribeirinha já estão sendo 
dedetizadas, reformadas, pois, as escolas foram deixadas em péssimas condições pela gestão 
anterior, ressaltou que não dá para fazer todos os trabalhos pendentes do município, mas com força 
de vontade e gradativamente as problemáticas serão solucionadas. Disse que na condição de 
presidente em exercício afirmou que ouviu e anotou atentamente todas as reivindicações dos 
vereadores e juntamente com o líder de governo irá levar ao conhecimento da Senhora Prefeita 
Municipal, todas as suas reivindicações de melhorias; frisou dizendo estamos aqui como vereador 
para fiscalizar, cobrar, e também colaborar com a Senhora Prefeita para melhorar o nosso 
município; sabemos da força de vontade da Senhora Prefeita em fazer os trabalhos para melhorar 
o desenvolvimento do município dentro dos padrões legais das leis. Falou sobre a iluminação 
pública que foi feito no município um levantamento de todo material para solucionar a 
problemática da falta de manutenção de iluminação pública no município, portanto, o orçamento 
disponível não foi suficiente para suprir todas as necessidades previstas; explicitou que a Senhora 
Prefeita Municipal preferiu capitar mais recursos para atender todas as demandas solicitadas. 
Compartilhou a fala do vereador Euclênio Arruda em relação que seja cobrada a taxa pelo 
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fornecimento de abastecimento de água do município, disse que concorda que a Senhora Prefeitura 
Municipal, faça a regularização da cobrança da taxa pelo fornecimento de água aos moradores de 
Aurora do Pará, dessa forma o cidadão tem o direito de cobrar água de qualidade, enfatizou que 
algumas pessoas desperdiçam água. Reforçou que a Senhora Prefeita está trabalhando e tentando 
fazer o melhor pela manutenção das estradas vicinais, educação, saúde e demais áreas públicas do 
nosso município. Expressou sua felicidade pela volta das aulas presenciais em breve, haja vista os 
alunos está há mais de um ano sem aula, e que se faz necessário que algumas escolas sejam 
realizadas reformas básicas. O Senhor Presidente em exercício fazendo uso das suas 
atribuições legais concedeu a palavra ao Diretor da Escola ALFA de Música da Vila Ipitinga, 
o Senhor Elias Pinto da Cruz, para falar sobre projeto de sua autoria de Música de Orquestra 
Sinfônica de Aurora do Pará, cumprimentou todos os presentes e agradeceu os Senhores 
Vereadores e demais presentes. Enfatizando que agradeceu pela oportunidade de se expressar 
neste plenário. Pediu aos Senhores vereadores o apoio para conseguir verbas para desenvolver o 
projeto de música. Ressaltou que o projeto tem objetivo de incentivar jovens e adolescentes a se 
profissionalizar na musicalização. Pediu aos vereadores uma colaboração de 100 (Cem reais), para 
trazer a Orquestra Sinfônica da Assembleia de Deus de Canaã do Município de Ipixuna do Pará nesta 
Casa para uma demonstração da musicalização. Disse que irá encaminhar um ofício para cada 
vereador, solicitando verbas no valor de R$: 250 (Duzentos e cinquenta mil reais) para a escola 
ALFA de música, o objetivo de atinge todo o município com a função de músicos e musicistas em 
orquestra sinfônica, com intuito voltado para jovens e adolescentes. Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e 
quarenta e três minutos, convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão 
no dia 17 de agosto de 2021, e não havendo mais nada a tratar o primeiro 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:_________________________________________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza, 1ºsecretário em exercício:____________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja: 2º secretário:________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
 


