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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 015/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em dezessete de agosto de dois mil e vinte 
e um.  
Aos dezessete 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 
segundo secretário Pedro Nunes Pantoja assumiu a presidência da reunião e solicitou que o 
Vereador Euclênio Arruda de Souza para que assumisse a 1ª secretaria e convidou o Vereador 
Joelson da Silva Oliveira 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: Pedro Nunes Pantoja-presidente em exercício; Euclênio 
arruda de Souza- 1º secretário em exercício; Joelson da Silva Oliveira-2º secretário em 
exercício; José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, Rosinaldo Lima de Moura. A falta justificada dos vereadores: José Antônio da Silva 
Araújo, José Maria de Souza Moreira, Magno Rodrigo Pereira Miranda e Raimundo da Silva 
Amorim. Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente 
em exercício declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Euclênio Arruda de Souza, 
para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 119 versículo 105. Dando 
prosseguimento o Senhor presidente em exercício solicitou aos vereadores a dispensa da leitura da 
Ata anterior, por motivo da ausência dos vereadores acima mencionados. Encerrada a primeira 
parte da ordem do dia, passaremos para a segunda parte da ordem do dia. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente em exercício colocou em discussão e votação a referida solicitação, em discussão, sem 
discussão. Em votação a solicitação da dispensa da leitura da Ata anterior, sendo aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. 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 dispensou a palavra. O Vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna 
cumprimentou a Mesa Diretora em exercício e demais presente. Disse que lamenta a falta de alguns 
vereadores nesta sessão, ressaltou sobre a ausência dos vereadores, e pediu aos vereadores que 
informasse a sua ausência em dia de sessão, disse que na próxima sessão estejamos todos juntos 
para trabalharmos em prol do nosso município. Agradeceu à Senhora Prefeita Vanessa Gusmão e a 
Secretaria Municipal de Saúde, Alcione Santana de Oliveira, por disponibilizar uma ACS para a 
Comunidade do km 20. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, em nome do Presidente 
em exercício desta casa cumprimentou todos os vereadores, em nome do primeiro e segundo 
secretário em exercício todos os presentes. Agradeceu a Deus por uma oportunidade de estar 
presente nesta Casa de Leis. Agradeceu à Senhora Prefeita Vanessa Gusmão, o vice-prefeito 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo e toda a equipe pelo empenho em melhorar o nosso 
município. O vereador José Lucilvio da Costa Lima, usou a tribuna, em nome do Presidente em 
exercício saudou toda a Mesa Diretora, em nome do vereador José Rivanaldo saudou os funcionários 
desta casa e demais pessoas que assiste pela rede social Facebook.  Justificou sua ausência na sessão 
anterior, por motivo de estar participando de Um Congresso Nacional sobre a PEC 22 que favorece 
os ACSs, em Brasília. Deixou seus sentimentos de pesar aos familiares, amigos e fãs do Senhor 
Tarcísio de Magalhaes Sobrinho, conhecido por “Tarcísio Meira”, que faleceu quinta-feira anterior, 
que tanto contribui economicamente em Aurora do Pará. Compartilhou o pronunciamento do 
vereador Rosinaldo referente à Senhora Prefeita e a Secretária de Saúde que disponibilizou uma 
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ACS, para a comunidade km 20, esse pedido foi através de requerimento de autoria de Vossa 
excelência. Falou sobre elaboração de um projeto da lei que cria a Secretaria de Caça e Pesca, pois 
possuímos uma grande população Ribeirinha, que necessita de recursos e subsídios para que a 
produção possa se expandir, e assim explorar e fortalecer a Região Ribeirinha, e pediu o apoio aos 
nobres colegas vereadores ao projeto para beneficiar as famílias Ribeirinhas. Falou sobre a PEC 22 
referente à remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), em Brasília, o mesmo foi em 
busca de defesa da PEC 22, que favorece os ACSs com remuneração e valorização do trabalho desses 
profissionais e entre outros, e assim possam exercer sua função com serviço de qualidade as 
famílias, disse que no dia 24 deste mês irá novamente a Brasília, para participar da XX Macha dos 
vereadores e na oportunidade participará de uma audiência com o Ministro da Saúde, para tratar 
de assunto referente PEC 22 dos ACS e ACE. Colocou-se a disposição da população, disse que não é 
vereador que busca recursos só para a área da saúde pública, e também busca recursos para todas 
as áreas públicas do município. Agradeceu todos os presentes e os que assiste pela rede social. O 
vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, em nome do Senhor Presidente em exercício 
cumprimentou todos os funcionários desta casa, em nome do primeiro secretário em exercício, 
Euclênio Arruda cumprimentou todos os internautas que nos acompanham pelo faceboock. Fez 
seus agradecimentos a Deus pela oportunidade. Agradeceu o ator global, empresário, o Senhor 
Tarcísio Meira, que tanto contribui na gestão do ex-prefeito, Jorge Chicó, tanto em parceria com a 
prefeitura, com ações sociais quanto empresários dentro do município gerando emprego e renda 
para os munícipes, citou que o ator contribuiu para a construção da quadra de esporte na Escola 
Maria Gorete na cidade de Mãe do Rio, lamentou profundamente o falecimento do ator Tarcísio 
Meira na quinta-feira (12). Disse que na quinta-feira anterior foi cobrado pela população da 
Comunidade Vale do Capim, em relação à falta de abastecimento de água há mais de três semanas, 
disse que a referida Comunidade necessita de um novo transformador elétrico para que o 
abastecimento de água retorne regularmente, e espera que seja solucionado brevemente a falta de 
água. O vereador Euclenio Arruda de Souza usou a tribuna em nome da Mesa Diretora em 
exercício saudou todos os vereadores, em nome do Professor André, saudou todos os presentes e 
os que nos assistem pelo Facebook. Salientou a perda do ator global e fazendeiro em nosso 
município desde 1974, o Senhor Tarcísio Meira, na qual era uma pessoa muito humilde, generosa e 
sempre ajudou financeiramente o nosso município. Pediu aos vereadores que seja elaborado um 
projeto de lei que dá nome a uma rua, uma escultura na cidade homenageando o ator Tarcísio Meira. 
Disse que o Senhor Presidente desta casa não comunicou os vereadores sobre sua ausência nesta 
sessão, deixando-os esperar sem respostas, e os vereadores presentes iniciaram a sessão conforme 
o Regimento Interno desta Casa, e também para informar a população Aurorense que tivemos 
presentes nesta terça-feira cumprindo com o nosso cargo de vereador. O vereador Pedro Nunes 
Pantoja usou a tribuna, em nome do Senhor Jesus agradeceu pela oportunidade de estarmos 
presente nesta manhã e por estarmos com vida enfrentando essa pandemia (covi-19). Expressou 
sua felicidade em estar presidindo pela primeira vez a sessão. Disse que o Presidente desta Casa, 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, foi a Belém nesta terça-feira receber um trator para o nosso 
município. Agradeceu aos nobres colegas vereadores pela presença e por estarem contribuindo pela 
sua presidência. Disse que irá repassar ao líder de governo, José Antônio da Silva Araújo e a Senhora 
Prefeita, Vanessa Gusmão, que providencie e encaminhe para este poder legislativo as respostas 
dos requerimentos que serão atendidos ou não, porém até a data presente não tivemos nenhuma 
reposta. Justificou sua fala da sessão anterior, dizendo que comprou uma lâmpada para colocar no 
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poste em frente a sua casa na Vila Ipitinga, porém, explicitou que a lâmpada foi colocada em frente 
a sua casa, a fim de iluminar também a rua. Frisou que não é competência do vereador comprar 
lâmpadas para realizar a manutenção da iluminação pública e nem de executar obras. Finalizou 
agradecendo a Deus e desejou uma ótima semana a todos.  O Senhor Presidente em exercício 
informou a todos que não haverá Sessões Ordinárias nos dias: dias 24 a 27 de agosto de 2021, todos 
os vereadores participaram do evento da XX Macha dos Legislativos Municipais do Brasil em 
Brasília; dia 31 de agosto de 2021, facultado municipal da Festividade do Padroeiro São Raimundo 
Nonato e dia 07 de setembro de 2021 o Dia da Independência do Brasil. Em seguida o Senhor 
Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 
nove horas e quarenta e oito minutos, convidando os Senhores Vereadores para a próxima sessão 
no dia 14 de setembro 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 pelo Presidente em exercício, pelo primeiro secretário em exercício, pelo segundo 
secretário em exercício e demais Vereadores.  

Pedro Nunes Pantoja: presidente em exercício secretário:_______________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza, 1º secretário em exercício:___________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira, 2º secretário em exercício:_____________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 


