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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 016/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e um de setembro de dois mil e 
vinte e um.  
Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze 
minutos, no Plenário Nelito Pastana dos Santos, Palácio Ernane Fernandes Gusmão 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 Moreira- 1º secretário; Pedro Nunes Pantoja-2º secretário; Euclênio Arruda de 
Souza, José Antônio da Silva Araújo, Joelson da Silva Oliveira, José Lucilvio da Costa Lima, 
Luis Carlos Araújo do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura . A 
falta justificada do vereador José Rivanaldo Araújo. Após constar número legal invocando a 
benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. Após convidou 
o segundo secretário Pedro Nunes Pantoja, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu 
em Salmo capítulo 121 versículos 1e 2. Dando prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura 
das seguintes Atas Ordinárias dos dias 10/08 e 17/08/2021, após lidas, foram colocadas em 
discussão, não havendo discussão. Em votação, aprovadas por unanimidade dos vereadores 
presentes. Dando sequência o primeiro secretário continuou com a leitura dos expedientes; Ofício 
nº 01/2021-GAB/VER/CMAP, ao Exmo. Sr., Magno Rodrigo Pereira Miranda, Presidente da Câmara 
Municipal de Aurora do Pará, venho por meio deste apresentar-lhe em anexo o Projeto de Lei  
municipal nº 02/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, que Institui o dia oficial de 
culto ecumênico, bem como institui as medalhas oficiais de honra ao mérito de Aurora do Pará e dá 
outras providências. Ofício nº 051/2021, da Paroquia São Raimundo Nonato, para o Ilustríssimo Sr. 
Vereador Dr. Magno Miranda, a Paroquia São Raimundo Nonato realizará o Círio dedicado a Nossa 
Senhora Aparecida em Aurora do Pará, nos dias 17 a 24 de outubro. Diante do exposto, pedimos 
uma colaboração para compra das flores para berlinda. Na oportunidade, convidamos Vossa 
Senhoria e familiares para participarem conosco desta grande manifestação de fé e esperança. 
Solicitação para fazer uso da tribuna livre, O Senhor Paulo da Silva Lopes, assunto: sobre a reforma 
da Quadra de Esporte inacabada no Bairro Aparecida. Requerimento nº 083/2021, assunto: 
solicito a construção de Uma Quadra Poliesportiva para atender a Escola Municipal Nova Esperança 
na Comunidade Barreirinha, Município de Aurora do Pará e requerimento nº 084/2021, assunto: 
solicito a construção de Uma Praça na Comunidade Barreirinha, Município de Aurora do Pará, 
ambos de autoria do vereador Rosinaldo Lima de Moura. Requerimento nº 085/2021, de autoria 
dos vereadores: José Lucilvio da Costa Lima e Magno Rodrigo Pereira Miranda, assunto: solicitar a 
construção de um ponto de moto taxistas na Avenida Bernardo Sayão, centro da cidade de Aurora 
do Pará. Requerimento nº 086/2021, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, assunto: 
solicito a abertura das estradas vicinais à margem do Rio Capim, sendo iniciada o serviço de 
abertura na Comunidade Benevides seguindo pelas Comunidades Boa Esperança I e a Esperança II 
até a Comunidade Nova Esperança, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 087/2021, de 
autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, assunto: solicito a realização de Sessão Itinerante 
nas Comunidades deste Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 088/2021, de autoria dos 
vereadores: Magno Rodrigo Pereira Miranda, José Lucilvio da Costa Lima e Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, assunto: solicito a implantação de uma unidade de saúde na Vila Repartimento, 
Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 089/2021, assunto: solicito a implantação de um 
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micro sistema de abastecimento de água na Comunidade Cravinho, Município de Aurora do Pará e 
requerimento nº 090/2021, assunto: solicito a manutenção de iluminação pública nas seguintes 
Comunidades: Ipitinga, Bom Remédio, Santa Rosa e Fé em Deus, Município de Aurora do Pará, 
ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. Requerimento nº 091/2021, de autoria dos 
vereadores: Luis Carlos Araújo do Nascimento e Magno Rodrigo Pereira Miranda, assunto: 
solicitação revitalização do igarapé da Vila Repartimento, neste Município. 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 de números 083 e 
084/2021, ambos de autoria do vereador Rosinaldo Lima de Moura. Em discussão, sem discussão, 
em seguida votação, aprovados por unanimidade. Requerimento nº 085/2021, de autoria dos 
vereadores: José Lucilvio da Costa Lima e Magno Rodrigo Pereira Miranda, em discussão, sem 
discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 086/2021, de 
autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, em discussão, sem discussão, colocado em votação, 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 087/2021, de autoria do vereador Euclênio Arruda 
de Souza, em discussão, sem discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade.  
Requerimento nº 088/2021, de autoria dos vereadores: Magno Rodrigo Pereira Miranda, José 
Lucilvio da Costa Lima e Luis Carlos Araújo do Nascimento, em discussão, sem discussão, colocado 
em votação, aprovado por unanimidade. Requerimentos de números 089/2021 e 090/2021, 
ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, em discussão, sem discussão, colocado em 
votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 091/2021, de autoria dos vereadores: Luis 
Carlos Araújo do Nascimento e Magno Rodrigo Pereira Miranda, em discussão, sem discussão, 
colocado em votação, aprovado por unanimidade. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a 
tribuna em nome do Senhor Jesus agradeceu pela oportunidade de estarmos presente nesta manhã. 
Justificou a ausência do vereador José Rivanaldo, por encontra-se participando de uma audiência 
com advogado. Agradeceu aos nobres colegas vereadores pela aprovação dos seguintes 
requerimentos: solicito melhorias no abastecimento de água da Comunidade Cravinho; manutenção 
de iluminação pública das Comunidades, Ipitinga, Santa Rosa e Região entre outros. Disse que todos 
os vereadores estão empenhados em buscar recursos que beneficie o nosso município. 
Compartilhou a fala do vereador Euclênio Arruda, em relação à sessão itinerante nas comunidades, 
assim levando conhecimentos a população da zona rural e os trabalhos realizados pelos vereadores; 
pois, os vereadores estão executando seu trabalho que consiste em ir em busca de recursos, fazer 
requerimentos, aprovar projetos de leis, porém muitas pessoas criticam o nosso trabalho, ressaltou 
que apenas o poder executivo municipal tem autoridade para executar as obras do município. Citou 
requerimentos de sua autoria aprovados nesta Casa: a reforma da escola Fé em Deus, da 
comunidade Bom Remédio; abastecimento de água da Vila Santa Rosa e São Miguel, Fazendinha, Fé 
em Deus; a construção da praça e meio fio para as referidas comunidades. Pediu paciência a 
população, pois, ainda temos somente 09 (nove) meses de gestão municipal. Ressaltou que há 
comentários que o vereador não faz nada, mas estamos sempre indo buscar recursos para 
melhorias do nosso município. O vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna em 
nome do Presidente saudou todos os vereadores e demais presentes. Agradeceu a presença do 
Senhor Manoel do esporte. Expressou sua satisfação em voltar às atividades na câmara, devido aos 
últimos feriados que impediram a realização das sessões nas terças-feiras. E também a satisfação 
de ter participado da Marcha dos vereadores, em Brasília, na qual foi de suma importância para o 
nosso conhecimento e entendimento da dificuldade da Região Norte, para avançar em 
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desenvolvimento do nosso município; relatou sobre uma palestra no evento da macha dos 
vereadores em relação a importância do vereador, que está mais próximo da população, ouvindo 
suas cobranças das necessidades básicas do município e levando ao conhecimento da Senhora 
Prefeita e do Governador para que tome as devidas providências; na oportunidade visitamos a 
Câmara dos Deputados e Senadores, na qual tivemos com o Senador Paulo Rocha, solicitando o 
apoio as obras que estão inacabadas no município, citou a reforma inacabada da escola municipal 
da Comunidade Jabuti, e demais obras do governo federal, e o Senador  se comprometeu em 
disponibilizar recursos para dá andamento nas obras inacabadas; Também estivemos no Ministério 
da Educação, falou sobre a importância de conhecer o órgão. Agradeceu a Secretaria Municipal de 
Saúde, Alcione Santana de Oliveira, por ter atendido sua solicitação de vacinação contra a covid-19 
para os alunos de 12 a 17 anos, na escola da Vila Repartimento e Região, portanto, hoje está sendo 
realizado a vacinação na referida Vila. Falou sobre o requerimento nº 076/2021, de sua autoria, 
solicitando a manutenção da iluminação pública para a Vila Repartimento, frisou agradecendo a 
Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão e o Secretário Municipal de Obras, Valdenir Aguiar Sales, pelo 
atendimento do requerimento acima. Pediu ao Senhor Presidente desta casa que verifique 
juntamente com o assessor jurídico desta casa a possibilidade de flexibilização do público para 
assistir as sessões neste plenário, frisou que ainda estamos seguindo o decreto que proíbe a 
presença da população neste plenário, por conta da pandemia (covid-19). Repudiou veemente em 
relação ao dia 07 de setembro deste ano, pela atitude antidemocrática proposta pelo Presidente da 
República, pois, nunca havíamos visto um presidente da república induzir a população de paralisar 
a BR 010, a fim de destruir o STF, e muitas pessoas pedindo a volta da ditadura militar, frisou que 
no dia 07 de setembro sempre foi comemorado com apresentação de desfiles das escolas 
representando as instituições e os órgãos da nossa nação. O vereador Euclenio Arruda de Souza 
usou a tribuna em nome da Mesa Diretora saudou todos os vereadores, em nome do professor 
Josimar, saudou todos os munícipes presentes. Disse que devido aos feriados nas terças anteriores, 
estamos quase um mês sem realizar as sessões, e na terça-feira passada faleceu o ex-vereador Tarci 
Amaro do Nascimento, que morava na Vila Santana do Capim, e estive presente no velório 
juntamente com os vereadores; Rosinaldo e Raimundo conhecido por “Raimundinho do Maracujá”. 
Pediu apoio de todos os vereadores para elaboração de um projeto de lei que dá nome de Tarci 
Amaro do Nascimento ao galpão do agricultor de Aurora do Pará, que será reformado. Sabemos das 
dificuldades que o vereador enfrenta, dizendo que todos os requerimentos apresentados nesta casa 
são aprovados, porém nem todos são atendidos, por conta que o recurso do município é insuficiente, 
explicitou que devido essa situação apresentou aproximadamente 08 (oito) requerimentos até a 
presente data. Falou que o corpo do ator global e fazendeiro, Tarcísio Meira foi cremado e segundos 
comentários um pouco das cinzas será jogado fazenda São Marcos neste município, pediu ao 
Presidente desta casa que seja colocado o nome do Tarcísio Meira, na obra da orla do rio Coité e 
também os nomes dos ex-vereadores falecidos. Pediu ao Senhor Presidente que encaminhe um 
ofício a Senhora Prefeita, solicitando respostas dos requerimentos se será atendidos ou não, citou 
em especial o requerimento nº 060/2021, solicitando construção de quebra-molas na da Vila 
Repartimento, por conta que sempre estar frequentando a referida Vila, e os moradores cobram a 
realização da construção de quebra-molas. Esteve ontem em uma reunião com a Senhora Prefeita, 
tratando de assunto referente a situação precária da ponte próximo ao Senhor João Virgílio, que 
precisa ser refeita, pois a mesma já tem a estrutura de bate estaca, e falta fazer o assoalho da ponte. 
Direcionou-se ao vice-prefeito, Francisco Maurisberto, que teve cinco mandatos consecutivos como 
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vereador nesta casa, dizendo que está no seu quarto mandato de vereador e fica desgastante, por 
motivo de muitas cobranças da população, e não ter autoridade para executar as obras, sabe-se que 
a Senhora Prefeita tem vontade de atender todos os requerimentos, mas a condição financeira do 
município não permite. O Vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, cumprimentou a 
Mesa Diretora desta Casa e todos os presentes, em nome do vereador Rosinaldo conhecido por 
“Painho” cumprimentou todos que assistem pela rede social Facebook. Agradeceu a presença do 
Vice-prefeito, Francisco Maurisberto. Observou o pronunciamento do vereador Pedro Nunes, que 
está aborrecido com as críticas da população, disse que temos eleições de 04 em 04 anos para 
vereador e prefeito(a), frisou que todos sabem que o papel do vereador é fiscalizar e cobrar, e jamais 
executar; tem cobranças que precisam da ajuda do Ministério Público, pois, algumas situações não 
é competência do vereador. Pediu ao Senhor Presidente desta Casa que divulgue a página da Câmara 
no facebook, para incentivar a população a assistir as sessões. Falou em relação à palestra na Marcha 
dos vereadores em Brasília, relatou que foi mencionado as “emendas impares (impositiva)”, que o 
deputado estadual ou federal pode direcionar a emenda para a comunidade solicitada, e o 
governador tem que executar, mencionou a possiblidade da prefeitura destina recursos para esta 
Casa, para cada vereador destinar para beneficiar algumas comunidades com implantação de 
abastecimento de água e outros, frisou que esta câmara não tem recursos para direcionar as 
comunidades. Ressaltou domingo anterior esteve na Comunidade São Mateus e a população fez as 
seguintes cobranças: que não possui servente na escola municipal na Comunidade São Mateus, 
durante 09 (nove) meses da atual gestão municipal, pediu ao Presidente desta Casa, que seja 
providenciado com extrema urgência uma servente para a referida escola, haja vista que faz se 
necessário uma servente para fazer a limpeza do prédio da escola para melhor conservação dos 
moveis e outros; a falta de manutenção da iluminação pública na referida Comunidade; Falou sobre 
a Secretária Municipal de Saúde de Aurora do Pará, Alcione Santana de Oliveira do Pará, pois, a 
mesma publica nas mídias sociais que o município é campeão em vacinação contra a covide-19, 
frisou que muitas pessoas que residem nas comunidades que fazem divisa com os municípios de 
Concórdia e Tomé-Açu, receberam vacinas dos municípios acima, pediu ao Presidente que solicite 
da secretária de saúde um lote de vacina contra a covid-19 para a Comunidade Quilombolas, porém 
estão incluídos no grupo prioritário de imunização, mas infelizmente até a presente data não 
receberam a primeira dose da vacina, deixou seu apelo a Senhora Prefeita e a Secretaria de Saúde 
que olhe com carinho a população Ribeirinha. Pediu agilidade nas reformas das escolas municipais, 
por conta que algumas escolas não têm condições de funcionar no retorno as aulas. Pediu 
esclarecimentos sobre; a licitação da merenda escolar e entrega dos kits da merenda, pois, recebo 
cobranças diariamente da população e não tenho conhecimento da situação acima. Finalizou, 
dizendo que em 09 (nove) meses da gestão municipal as licitações de Aurora do Pará estão devagar, 
ou seja, demoradas. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em nome do 
Presidente desta casa saudou todos os presentes. Pediu respostas da Senhora Prefeita, Vanessa 
Gusmão Miranda e do secretário Municipal de Meio Ambiente, Jotaci Ferreira de Lima, referente ao 
ofício nº 017/2021, encaminhado para ambos e protocolado, solicitando a limpeza dos igarapés 
Coité e Irapuru, é necessário que seja feito a limpeza nos igarapés, pois, no período chuvoso há 
transbordamento das águas prejudicando a população que  reside próximo dos igarapés e o 
abastecimento de água no centro da cidade. Deixou registrado na ata anterior que enviaria para o 
gabinete da Senhora Prefeita um projeto de lei que cria uma secretaria de caça e pesca que irá 
beneficiar a população da Região Ribeirinha, a fim, de aumentar a renda dos ribeirinhos, sugeriu 
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que a secretaria de caça e pesca fosse agregada a Secretaria Municipal de Agricultura. Pediu ao 
Senhor Presidente respostas quanto à logística da manutenção da iluminação pública nos bairros e 
nas comunidades, pois, sabe-se que já foi realizada a compra de materiais para a manutenção 
iluminação do município. Disse que o município recebeu tratores agrícolas novos acerca de 04 
(quatro) meses, pediu ao Presidente informação questionando onde estar os tratores e se estão 
gradeando a terra para os agricultores, fazendo para poder informar a população. Disse que a nossa 
banda Marcial de Aurora do Pará, foi convidada para se apresentar nos Estados Unidos, pediu apoio 
a todos os vereadores para que pudéssemos analisar um meio de ajudar a banda para representar 
o nosso município nos Estados Unidos. Disse que seu amigo Joelson conhecido por “Jacaré”, que irá 
disputar uma luta UFC, no dia 25 do corrente mês, em Castanhal/PA, e frisou que essa luta faz parte 
da cultura do nosso município e pediu apoio da diretora de cultura e diretor de esporte, para ajudar 
o mesmo. Disse que sempre fala em seus discursos que é necessário haver as políticas públicas, para 
que o nosso município possa avançar em todas as áreas públicas. Pediu ao Presidente questionando 
o porquê a reunião sobre a elaboração do PPA deste ano, na Vila Santana do Capim foi suspenso e 
qual será a próxima data da reunião? Falou que no inicio de janeiro deste ano encaminhou um ofício 
para a Senhora Prefeita, solicitando a conclusão da reforma da quadra de esporte no bairro 
Aparecida, frisando que na sexta-feira próximo será a realizada a inauguração do terminal 
rodoviário e também assinado o recurso destinado para a conclusão da referida quadra. Pediu ao 
presidente informações sobre o andamento da conclusão da obra da ponte na rua do galpão do 
agricultor. Uma parte ao Senhor Presidente desta casa, disse que o município recentemente recebeu 
dois tratores agrícolas, um trator já estar gradeando as terras dos pequenos agricultores na 
Comunidade Vila Ariramba, o outro trator estar na oficina sendo feito as devidas adequações, 
afirmou que os tratores serão disponibilizados para atender os agricultores conforme o cronograma 
da Senhora Prefeita, e disse que o nosso município receberá mais um trator agrícola no próximo 
mês; em relação a obra da ponte parou durante uma semana, porque a empresa CIBRASA não 
liberou o cimento, por motivo de irregularidades de prestação de contas da gestão municipal 
anterior, e através de assessoria jurídica da prefeitura conseguiu desbloquear o cimento para 
município, recebeu 3 carradas de cimento e já deu inicio a obra, portanto, a empresa estar devendo 
cinco carradas de cimento para o município. Retomando o pronunciamento, disse que preocupado 
com a paralização da obra da ponte próximo ao galpão do agricultor, entrou em contato com a 
empresa CIBRASA e lhe informaram que o município não recebeu o cimento, por motivo que a 
prefeitura de Aurora enviou o pedido de quantidade de sacas errado, então, a empresa encaminhou 
o ofício de pedido de cimento a prefeitura para que seja feitas as devidas correções, assim que a 
empresa receber o ofício da prefeitura com as devidas correções será liberado o cimento para o 
município. Disse que estar para contribuir em prol do município. Finalizou agradecendo a presença 
do vice- prefeito, Francisco Maurisberto Freires de Araújo, da Secretaria Municipal de Educação, 
Maria Odília dos Santos Carvalho, profissionais da educação e demais presentes. O Vereador 
Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna em nome do Presidente Magno Rodrigo saudou todos 
os vereadores e demais presentes e as pessoas que assiste pela rede social facebook. Ressaltou que 
participou do evento da Marcha dos vereadores em Brasília, nos dias 24 a 27 de agosto do ano em 
curso, frisou que os temas abordados nas palestras do evento foram de suma importância para o 
conhecimento do vereador, por conta que os vereadores são os que para-choque, ou seja, tanto do 
prefeito (a) quanto dos deputados estadual e federal, portanto, recebem da população todas as 
cobranças e as reivindicações de melhorias de qualidade de vida. Agradeceu a Senhora Prefeita, 
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Vanessa Gusmão e o Senhor Presidente desta Casa, por solucionas as problemáticas do 
transformador elétrico e da falta de abastecimento de água da Comunidade Vale do Capim. 
Asseverou ao requerimento nº 087/2021, de autoria do vereador Euclênio Arruda tem seu apoio 
referente à realização de reuniões itinerante nas comunidades do Município, assim levando ao 
agricultor conhecimentos sobre a realidade da função dos vereadores que é legislar, fiscalizar e 
cobrar da Senhora Prefeita melhorias em todas as áreas públicas do município. Disse que estar feliz 
com os esclarecimentos do Presidente em relação aos tratores agrícolas que já estão realizando 
serviços de gradear terras para os agricultores. Frisando que é muito cobrado pelos agricultores 
referentes aos tratores agrícolas e a recuperação das estradas vicinais do nosso município. 
Demonstrou sentimentos de felicidades, por conta que as sessões retornaram ao normal e colocou-
se à disposição da Senhora prefeita e dos vereadores. O Vereador Rosinaldo Lima de Moura usou 
a tribuna cumprimentou todos os presentes. Disse ao Senhor Presidente, que foi no velório do ex-
vereador Tarci Amaro do Nascimento, na terça-feira anterior, e os familiares do ex-vereador 
ficaram chateados porque o Senhor Presidente e a Senhora Prefeita não compareceram ao velório. 
Disse que os vereadores são cobrados pela população demasiadamente pela falta de iluminação 
pública, e também enviam para vossa excelência fotos e vídeos mostrando a situação das ruas desta 
cidade, inclusive a rua que o mesmo reside que está sem iluminação. Disse que visitou algumas 
escolas da rede municipal e observou a precariedade, a qual os funcionários públicos fazem coleta 
para comprar café, gás de cozinha, internet, etc. Questionou em relação à licitação da merenda 
escolar, que durante este ano foi entregue um kit de merenda aos alunos da rede municipal, 
portanto, a merenda deveria ser entregue todo mês. Informou ao Secretário Municipal de Obras, 
Senhor Valdenir Aguiar Sales, a situação precária das ruas São Pedro, São Vicente, João Paulo II no 
Bairro Aparecida. Disse que esteve na região ribeirinha, na Comunidade Santa Fé, Pau Amarelo, Boa 
União, na qual a população questionou sobre a vacina da covid-19, que não deu para atender todos 
da região ribeirinha.  Colocou-se a disposição para ajudar o município no que for necessário. 
Ressaltou que não está nesta casa de leis para fazer politicagem. Disse que as escolas da rede pública 
municipal encontra-se em situação precárias, citou a escola Nossa Senhora da Conceição, na 
Comunidade Jacamim que de ótima qualidade e adequada para receber os alunos no retorno às 
aulas. Asseverou que a escola municipal da Vila Repartimento está sem fornecimento de 
abastecimento de água. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna, cumprimentou 
boa tarde a todos. Disse que ouviu atentamente o pronunciamento dos nobres colegas vereadores 
e parabenizou pelos suas cobranças e questionamentos, e que esse é o real papel do vereador e 
também representar do povo. Gostaria não só de cobrar, mas também de agradecer e parabenizar 
a gestão municipal pela conclusão da reforma do posto de saúde da Comunidade São Pedro km 16, 
e por estar sendo concluída a reforma do posto de saúde da Vila Santana do Capim, o prédio próprio 
da Casa Lar, a limpeza das ruas da cidade e outras. Disse que anotou as cobranças desta reunião e 
irei repassar para a Senhora Prefeita. Disse aos vereadores Joelson e Rosinaldo conhecido por 
“Painho”, que relataram a questão da falta de vacinação nas comunidades ribeirinhas, sugeriu aos 
munícipes que procurem um posto de saúde mais próximo; disse que esteve em uma campanha de 
vacinação contra a covid-19, e entregas de cesta básicas na região ribeirinha, e infelizmente a vacina 
não deu para atender toda a demanda da referida região. Pediu ao Presidente desta Casa que envie 
um ofício a Secretaria de Saúde, solicitando uma reunião interna para esclarecer sobre a falta de 
vacinação e sobre os ACSs da região Ribeirinha. Compartilhou o pronunciamento do vereador José 
Lucilvio em relação ao convite que a Banda Marcial atualmente é Banda Municipal de Aurora do 
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Pará, recebeu para participar de uma apresentação nos Estados Unidos no próximo ano, ressaltou 
que participou de uma reunião com integrantes da banda juntamente com a diretora de cultura, e 
que teve o conhecimento dos pedidos dos integrantes da banda, e esses pedidos já foram levados a 
até a Senhora Prefeita, afirmou que participou de uma reunião com a Secretaria de Cultura do 
Estado, juntamente com os integrantes da banda e a diretora de cultura deste município, então, 
tanto a Secretaria de Cultura de estado quanto a diretora de cultura garantirão apoio a banda, e 
posteriormente tivemos uma reunião com a prefeita juntamente com o vereador Magno Rodrigo 
com presidente do banco do Estado do Pará, citou que um dos pedidos que fez ao Presidente do 
banco foi em relação o apoio a banda, afirmou que o presidente do banco  apoiará a banda e outros 
eventos culturais do município; afirmou que estamos correndo atrás de apoio para a banda. 
Compartilhou a fala do vereador Rosinaldo (painho), em relação às coletas que são feitas nas escolas 
da rede municipal pelos funcionários, afirmou que não é de acordo com as coletas nas escolas, 
explicitou que é de acordo com as coletas extras como para cafezinho; citou que em gestões 
anteriores eram feitas coletas até para construção de refeitórios nas escolas, expondo às crianças 
as ruas com uma caixinha pedindo coletas; sabemos que as escolas estão em condições precárias, 
porém não está caindo exclusivamente, por conta dos 09 (nove) meses da gestão atual, e sim devido 
à falta de reparos há anos, informou que algumas escolas já se iniciaram os reparos, mas são muitas 
escolas para serem feitas, citou que até apresente data o prédio da escola municipal Santa Maria do 
Maraacaxi ainda é de taipa. Em relação à recuperação das estradas vicinais estão sendo realizadas, 
e os funcionários trabalham até aos finais de semana, são muitas estradas, mas estão sendo feitas 
aos poucos. Disse que é muito cobrado pela população da região Anauerá, Maracaxí, km 16, em 
relação a falta de recuperação das estradas vicinais. Parabenizou o Poder Legislativo pelo trabalho 
de cobrar, melhorias a Senhora Prefeita, frisando que todos os vereadores devem reconhecer as 
melhorias que está sendo feito no município, e também da condição financeira do município. Disse 
há descontos no repasse dos recursos, há parcelamento de dívida do INSS dentre outros; apresentou 
o requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal assinado pelo ex-prefeito 
Jorge Pereira de Oliveira, no mês de dezembro do ano passado, e será repassado a vossas 
excelências cópias do requerimento de parcelamento, para que entendam a situação do município. 
Externou sua felicidade por estar completando mais um ano de vida, e também estar muito feliz 
pelo convite para participar da inauguração do terminal rodoviário do nosso município, no dia 24 
do corrente mês, com a presença do governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e no ato serão 
assinados os recursos: da construção da orla de Aurora do Pará, pavimentação e recapeamento 
asfáltica do município, construção da Praça na Vila Nossa Senhora Fátima km 75 e reforma da 
quadra de esporte do Bairro Aparecida. Agradeceu a Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão, pela 
conclusão da obra do terminal rodoviário com recursos próprios. Finalizou parabenizando a 
Senhora Prefeita pelo excelente trabalho no município e os Senhores Vereadores pelas cobranças 
de melhorias. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna cumprimentou todos os 
presentes. Parabenizou o vereador Antônio José (Toninho) pelo seu aniversário. E abordou as 
seguintes temáticas, ressaltou que concorda com o pronunciamento dos vereadores Joelson e 
Toninho, quando fazem suas cobranças e suas reivindicações, portanto, às vezes essas 
reivindicações não são esclarecidas. Disse que as Comunidades: Barreirinha, Siriri, São Mateus e 
outras comunidades foram atendidas com a vacinação contra a covid-19. Parabenizou a Senhora 
Prefeita por atender ofícios e requerimentos que lhe são solicitados para atender a população, 
afirmou que a Senhora Prefeita não mede esforços para suprir as necessidades do município. Falou 
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que as estradas vicinais do município estão sendo recuperadas, portanto, o município possui uma 
deficiência por trabalhar apenas com uma máquina niveladora. Disse que conversou com a 
Secretaria Municipal de Saúde, Alcione Santana, e solicitou da mesma uma central de ar para o posto 
de saúde da Comunidade Barreirinha no intuito de atender a população no período de campanha 
de vacinação, tendo em vista que os ribeirinhos têm dificuldades de custear suas viagens até a sede 
deste município. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna cumprimentou 
todos os vereadores e demais presente. Agradeceu a presença do vice-prefeito, Francisco 
Maurisberto, da ex-vereadora e atual Secretaria Municipal de Educação, Maria Odília dos Santos 
Carvalho. Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão e também todos os 
secretários municipais pelo empenho e compromisso com o Município, portanto, na gestão 
municipal anterior, os ex-secretários municipais não compareciam nesta casa para prestar 
esclarecimento, nem mesmo quando eram convocados através de ofício por esta Casa, frisou que a 
atual gestão trabalhar de forma transparente dando esclarecimentos a esta Casa e aos Munícipes. 
Justificou sua ausência da sessão no dia 17 de agosto deste ano, dizendo que esteve em Belém/PA, 
em busca de recursos e recebendo um trator agrícola. Falou sobre a dívida de R$: 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), da empresa Equatorial com o município referente a falta de pagamento de energia 
dos órgão públicos, essa dívida foi  deixada pelo ex-gestor municipal, Jorge Pereira de Oliveira, 
porém a Senhora Prefeita Municipal, estar tendo dificuldade de efetuar o pagamento desse valor 
acima. Falou sobre o projeto de lei que reduz a taxa de iluminação pública do município aprovado 
por esta casa no dia 28 de junho de 2019 e em seguida encaminhado para o gabinete do ex-prefeito 
municipal, Jorge Pereira de Oliveira, e o mesmo sancionou o referido projeto em 10 de julho de 
2019; falou que o ex-prefeito municipal acima deixou 22 (vinte e dois) meses de aluguel atrasado 
do prédio do Hospital Municipal, portanto, a Senhora Prefeita já entrou com ação na justiça para 
que o responsável seja punido. Disse que recebe elogios em relação à limpeza pública do município, 
mas é humanamente impossível a Senhora Prefeita a atender toda a demanda do município, por 
conta de parcelamentos de dívidas do INSS, de energia dos órgãos públicos e outras. Afirmou que 
estar sendo realizadas as recuperações das estradas vicinais do município, com serviço de 
impiçarramento. Direcionou ao vereador Rosinaldo, dizendo que o mesmo era diretor da merenda 
escolar no ano passado e foi entregue apenas dois kits de merenda, cada kits contendo 06 (seis) 
itens de alimentos, e questionou ao mesmo porquê na época que foi diretor do setor de merenda 
não veio a esta casa cobrar melhorias, para a merenda escolar juntamente com os vereadores. 
Parabenizou a Secretaria de Educação, Maria Odília dos Santos Carvalho, pela lotação dos 
servidores da área da educação deste ano de forma justa e também pela distribuição de kits de 
alimentos aos alunos da rede pública municipal, e em breve será entregue a segunda remessa de 
kits de alimentos da merenda escolar.  Mencionou que a licitação do município é feito pela 
Compranete que é do governo federal com a participação do Ministério Público, para que não tenha 
fraude; ressaltou que a Senhora Prefeita, ainda tem muitas dificuldades, por conta que o ex-prefeito 
anterior não deixou nenhuma documentação na prefeitura, e também deixou os tratores e maquinas 
quebradas, mas aos poucos as coisas vão se resolvendo. Parabenizou o vereador Joelson por ter 
conseguido através da deputada Cilene Couto uma emenda parlamenta de um trator agrícola para 
o nosso município. Parabenizou os secretários: de obras e transporte, ambos estão trabalhando 
incansavelmente no munícipio. Salientou que gostaria que Vossas Excelências visitassem as 
Comunidades de Santana do Capim, DER e Repartimento, essas Comunidades já receberam reparos 
de iluminação pública e também já estar sendo realizados esses reparos de iluminação na cidade e 
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em outras Comunidades. Relatou que o munícipio estar inadimplente tanto no governo de estado 
quanto no governo federal, pela falta de prestação de contas das obras do terminal rodoviário e de 
transporte escolar, diante o exposto, o deputado estadual Chamonzinho teve que interver na 
ARCON para regularização do terminal, por conta que empresa não concluiu a obra do terminal, 
porém a Senhora Prefeita concluiu a obra com recursos próprios, e a inauguração do terminal será 
nesta sexta-feira (24), a qual dá nome do terminal Rodoviário Otávio Alves de Araújo. Falou em 
relação aos tratores que já estão trabalhando para os agricultores, e acredita que até o fim deste ano 
o munícipio terá cinco tratores para beneficiar os pequenos agricultores, frisou que o vereador 
Raimundo (Raimundinho do Maracujá) também vai conseguir uma emenda parlamentar para 
aquisição de um trator agrícola.  Falou que o ex-gestor municipal nunca fez uma reunião com os 
vereadores e nem com os secretários municipais, entanto, a Senhora Prefeita já fez duas reuniões 
este ano com os vereadores e secretários municipais. Ressaltou que o munícipio será beneficiado 
com as seguintes obras: construção da orla do igarapé coité; construção da praça e pavimentação 
asfáltica na Vila Nossa Senhora Fátima km 75; recapeamento e pavimentação asfáltica 05 km para 
o munícipio e estou tentando consegui mais 05 km, a reforma da quadra de esporte no bairro 
Aparecida e o recurso para a reforma do galpão do agricultor. Disse que já foi colocado mais de 70 
(setenta) carradas de aterro no campo de futebol que fica atrás da prefeitura municipal. Falou sobre 
os campeonatos de futebol das secretarias municipais e o campeonato municipal. Falou que a 
Senhora Prefeita tem transparência e honestidade e também estar enfrentando problemas de saúde 
na sua gravidez, por conta que tomou a vacina Astrazeneca e não sabia que estava grávida, e a vacina 
não é indica para mulheres grávidas, diante o exposto, a mesma não perde a garra de lutar e estar 
sempre em busca de melhorias para os Munícipes Aurorenses. Falou que o munícipio não possui 
guarda municipal, mas já conseguiu as viaturas com o governador, Helder Barbalho, portanto, a 
Senhora Prefeita estar buscando recursos para manter a guarda municipal no próximo ano. 
Ressaltou que participou da Marcha dos Vereadores em Brasília, nos dias 24 a 27 de agosto deste 
ano, e foi de grande importância para todos os vereadores que participaram, pois, adquirirão 
conhecimentos e aproveitaram a oportunidade para buscarem recursos para o município nos 
gabinetes dos deputados e senadores, frisou que juntamente com vereador Luis Carlos (Profº. 
Carlinhos) foram no gabinete do Senador Paulo Rocha em busca de informações sobre as casas da 
caixa que estão no leilão, o Senador informou que essa problemática é a nível nacional só quem tem 
o poder de resolver é o Presidente da República, infelizmente essa situação não dependente da 
Senhora Prefeita nem deste Poder Legislativo. Agradeceu ao Governador, Helder Barbalho, por 
contemplar o nosso município com 70 (setenta) cheques moradia que irá beneficiar as pessoas que 
mais precisam. Falou que 27 (vinte e sete) agricultores já ganharam a licitação da merenda escolar 
da agricultura familiar, frisou que estamos melhorando aos poucos. Pediu aos vereadores que 
reconheçam as melhorias realizadas no munícipio como: limpeza pública, recuperação de algumas 
estradas vicinais e outros. Falou que a Senhora Prefeita está tentando conseguir recursos para 
aquisição de uma caçamba coleto de lixo para o município. Mencionou que os serviços de 
recuperação das estradas estar sendo feito com uma patrol, por motivo que a outra patrol estar no 
conserto e já foi comprada as peças no valor de R$: 12.000,00 (doze mil reais); disse que a Senhora 
Prefeita alugou duas caçambas para ajuda na recuperação das estradas vicinais do município. 
Parabenizou todos os vereadores que estão em busca de recursos para o município, e como 
Presidente desta casa não persigo nenhum vereador pelo contrário tem todo meu apoio. Relatou 
que conseguiu em Brasília uma emenda especial de R$: 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

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

Aurora do Pará- Pa 
 

 

portanto, esse valor pode ser direcionado para realizar qualquer obra no munícipio. Frisando que 
algumas promessas de campanha política já estão sendo realizado como: a reforma do galpão do 
agricultor o recurso está na conta da prefeitura municipal, conclusão do terminal rodoviário já estar 
finalizado, já conseguiu a pavimentação asfáltica do Bairro Manelândia e outros. Parabenizou o 
Coronel Nil e que na quinta-feira próxima estamos indo para a Comunidade Beira juba assinar os 
recursos de 53 (cinquenta e três) casas do INCRA e também a Comunidade Anauerá será 
contemplada com a construção das casas pelo INCRA. Disse que em breve as maquinas serão 
levadas para a Comunidade Maracaxi, para fazer a recuperação das estradas vicinais da referida 
Comunidade. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada 
a presente sessão ordinária, às treze horas e três minutos, convidando os Senhores Vereadores para 
a próxima reunião, dia 28 de setembro 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:________________________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja: 2º secretário:______________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
 


