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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 017/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e oito de setembro de dois mil e 
vinte e um.  
Aos vinte e oito 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, do Palácio Ernane Fernandes Gusmão deste Poder 
Legislativo 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; José Lucilvio da Costa Lima, 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, Antônio José da Silva Araújo e Joelson da Silva 
Oliveira. 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 Eclesiastes capítulo 5 versículos 4. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 21/09/2021, 
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; Requerimento nº 092/2021, assunto: solicito a reforma e a construção 
de banheiros masculino e feminino na Escola São Calisto da Comunidade Boa Esperança, Município 
de Aurora do Pará e requerimento nº 093/2021, assunto: solicito a implantação de um Fraldário 
no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida e também um Fraldário público ao lado Mercado 
Municipal de Aurora do Pará, no Centro desta Cidade, ambos de autoria do vereador José Lucilvio 
da Costa Lima. Requerimento nº 094/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, 
assunto: solicito o empirraçamento das ruas com serviço de terraplanagem na Vila Ipitinga, 
Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 095/2021, de autoria dos vereadores: Magno 
Rodrigo Pereira Miranda, José Rivanaldo Araújo e José Lucilvio da Costa Lima, assunto: solicito a 
implantação de uma Unidade de Saúde no Bairro Manelândia, nesta cidade de Aurora do Pará. 
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 
números de 092 e 093/2021, ambos de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, em 
discussão, sem discussão, em seguida votação, aprovados por unanimidade. Requerimento nº 
094/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, em discussão, sem discussão, colocado 
em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 095/2021, de autoria dos vereadores: 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, José Rivanaldo Araújo e José Lucilvo da Costa Lima, em discussão, 
sem discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente franqueou 
a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição. O vereador Raimundo 
da Silva Amorim usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus. Em nome do Presidente deste 
Poder Legislativo, Magno Rodrigo saudou todos os vereadores e em nome da Senhora Prefeita, 
Vanessa Gusmão, saudou todos presente e os que assiste pela rede social facebook. Abordou as 
seguintes temáticas: esteve quarta-feira anterior em Belém no gabinete da Deputada Estadual, 
Dilvanda Furtado Faro, juntamente com os vereadores Rosinaldo (Painho) e Pedro Nunes (Dinho 
do Ipitinga), na qual conseguirão com a deputada duas emendas parlamentares: R$: 360.000,00 
(Trezentos e sessenta mil reais), para aquisição de um trator mecanizado para a agricultura e R$: 



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
PÁLACIO ERNANE FERNANDES GUSMÃO 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Aurora do Pará- Pa 
 

 

300.000,00 (Trezentos mil reais) para aquisição de um ônibus destinado para a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Falou que esteve reunido com o secretário municipal de 
agricultura, conhecido por “Didi Gomes” e constatou que o trator já está beneficiando os 
agricultores da Comunidade Ariramba. Parabenizou a Senhora Prefeita pela inauguração do 
terminal rodoviário na sexta-feira anterior e pela conclusão da reforma do Posto de Saúde na 
Comunidade São Pedro km 16. O parlamentar colocou-se à disposição da administração para 
melhor servir a população Aurorense; ressaltou sobre as cobranças de recuperação das estradas 
vicinais são rigorosas pelos colonos. Afirmou que apesar das dificuldades que o município enfrenta 
será concluída a recuperação das estradas vicinais. Pediu a Senhora Prefeita, que juntamente com 
o secretário de agricultura providencie um viveiro de mudas para contribuir no aumento da 
produção dos colonos do município. Disse que continuará lutando por melhorias deste Município.  
O vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna em nome do presidente saudou 
todos os vereadores e em nome da Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão saudou todos os munícipes 
presentes.  Parabenizou os nobres colegas vereadores que apresentaram seus requerimentos nesta 
casa de leis, e se colocou à disposição da administração. Disse que na semana passada esteve na 
Secretaria Municipal de Educação do Estado com a Senhora Odaléia, que alimenta o sistema do 
PAAR, de obras inacabadas para que sejam concluídas, e solicitar informações sobre a situação das 
obras inacabadas do nosso município no intuito de contribuir com os trabalhos; o Senador Paulo 
Rocha nos orientou que todas as solicitações de obras encaminhadas através do PAAR fossem 
informados ao mesmo para que através do seu gabinete as obras fossem agilizadas. Afirmou que 
foi eleito com compromisso de ajudar no desenvolvimento do município, para isso, faz-se 
necessário fiscalizar, cobrar e buscar meios para solucionar os problemas do município. Falou 
sobre as obras inacabadas deste município: a escola da Comunidade Jabuti está parada há um 
tempo; as quadras de esportes nos bairros Aparecida e Vila Nova e a quadra de esporte da 
Comunidade Ipitinga, portanto, as empresas responsáveis não concluíram as obras acima, citou a 
quadra de esporte do bairro Vila Nova foi concluída, mas infelizmente o piso é de má qualidade, 
frisou precisamos buscar meios para ajudar o poder executivo municipal a finalizar essas obras. O 
vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna em nome do Presidente desta casa saudou 
todos os vereadores, em nome da Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão, saudou todos os presentes. 
Parabenizou a Senhora Prefeita Vanessa, pela conclusão e inauguração do terminal rodoviário 
municipal Otávio Alves de Araújo. Colocou-se à disposição para trabalhar em prol ao 
desenvolvimento do nosso município. Afirmou estar defendendo a bandeira de Aurora do Pará, e 
continuará defendendo o que for melhor para Aurora. Disse que temos mais três projetos 
aprovados de unidades de saúde para Aurora do Pará, ressaltou que esse projeto é antigo e iniciado 
pela enfermeira Erika da unidade de saúde de atenção básica e outros que tiveram o compromisso 
de alimentar o sistema para que o referido projeto tornasse realidade, afirmou que todo projeto 
bem aprimorado requer tempo, portanto, todos os projetos feitos pela gestão atual não serão 
realizados automaticamente. Ressaltou que todo trabalho feito no município será para beneficiar o 
povo, e não para beneficiá-lo o prefeito (a) municipal. Parabenizou o Senhor Joelson conhecido por 
“Jacaré” pela vitória da sua luta no MMA, no último sábado na cidade Castanhal/PA.  Finalizou 
desejando bom dia a todos. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna em nome do 
Presidente desta casa cumprimentou todos os nobres colegas vereadores, em nome da Senhora 
Prefeita, Vanessa Gusmão, saudou todos os munícipes presentes. Abordou as seguintes temáticas: 
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cobrou resposta do requerimento apresentado nesta casa de leis que requisitava reparos na 
iluminação pública das seguintes Comunidades: Vale do Capim e Jabuti, afirmou que conversou com 
a Senhora Prefeita e a mesma lhe deu garantiu que na próxima semana irá solucionar a 
problemática de reparos de iluminação pública das Comunidades acima. Parabenizou a Senhora 
Prefeita por está participando desta sessão e por fazer um trabalho transparente no município. 
Ressaltou sobre o requerimento nº 095/2021, já mencionado, solicitando a implantação de uma 
unidade de saúde, no Bairro Manelândia, essa obra é de fundamental importância para atender os 
moradores do referido bairro. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna em nome do 
Presidente desta casa saudou todos os vereadores, em nome da Senhora Prefeita, saudou todos os 
presentes. Afirmou que não é oposição do município, mas busca sempre esclarecimento sobre: a 
educação quanto ao retorno das aulas; direitos das crianças, ou seja, dos alunos da rede municipal 
a receberem os kits de merenda escolar. Pediu esclarecimento sobre as licitações do município, e 
também solicito mais iluminação pública no município. Disse que esteve na Comunidade Ipitinga e 
a população lhe cobrou o término da quadra de esportes, e também aproveitou o ensejo cobrou a 
Senhora Prefeita a conclusão da obra da quadra de esporte da Vila Santana do Capim. Falou que é 
necessário mais incentivo na cultura do nosso município, aproveitando o ensejo parabenizou a 
vitória do lutador de MMA, o munícipe Joelson. Pediu agilidade na recuperação das estradas 
vicinais, dando continuidade a sua fala disse a Senhora Prefeita que se não houver tempo de fazer 
a recuperação das estradas da região do Maracaxí, a mesma agradeça os fazendeiros da região que 
tentam manter as estradas para não deixar os colonos isolados. Pediu a revisão dos horários 
semanais dos ACS do município. Falou sobre a ponte da Comunidade Bom Remédio que está se 
deteriorando, mas sabemos da dificuldade em conseguir madeira para fazer a reforma da mesma, 
disse que irá juntamente com o vereador Pedro Nunes (Dinho do ipitinga) e o Deputado Federal, 
Beto Faro, há um almoço na Comunidade Bom Remédio, para que o deputado veja as dificuldades 
de trafegar na ponte da referida Comunidade, e na oportunidade iremos solicitar uma emenda 
parlamentar para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Jabuti na Comunidade. 
Compartilhou a fala do vereador Raimundo conhecido por “Raimundinho do Maracujá” referente à 
agricultura do município, reforçou que os agricultores precisam de incentivo para melhorar as 
atividades agrícolas do nosso munícipio. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna em 
nome do Senhor Jesus agradeceu pela oportunidade de estarmos presente nesta manhã. Em nome 
do Presidente desta casa saudou todos os vereadores, em nome da Senhora Prefeita Vanessa 
Gusmão, saudou todos os presentes. Agradeceu a todos os nobres colegas vereadores que apoiaram 
o requerimento de sua autoria, que tem o intuito de ser feitos o serviço de empiraçamento  das ruas 
na Vila Ipitinga. Agradeceu o Deputado Federal, Beto Faro e a Deputada estadual Edilvanda Faro, 
pois, os mesmos destinaram para o município as seguintes emendas parlamentares: R$: 360.000,00 
(Trezentos e sessenta mil reais), para a Secretaria Municipal de Assistência Social; R$: 270.000,00 
(Duzentos e setenta mil reais), para aquisição de um trator para a Secretaria Municipal de 
Agricultura e uma emenda para a construção de uma Praça na Comunidade Ipitinga, portanto, a 
somatória dessas emendas é aproximadamente o valor de R$: 1 (Um milhão de reais), a qual esteve 
no gabinete dos deputados acima na quarta-feira anterior juntamente com os vereadores; 
Raimundo (Raimundinho do Maracujá) e Rosinaldo (Painho). Ressaltou que os vereadores estão se 
esforçando e trabalhando para garantir melhorias de qualidade de vida da população de Aurora do 
Pará. Agradeceu a Senhora Prefeita, por atender o requerimento nº 090/2021, de sua autoria, 
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solicitando a manutenção de iluminação pública das seguintes comunidades: Santa Rosa, Ipitinga, 
Bom Remédio e Fé em Deus, ressaltou que foram substituídas 83 (Oitenta e três) lâmpadas 
queimadas nas referidas comunidades. Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras, Valdenir 
Aguiar Sales, pelo belo trabalho prestado no município. Disse que recebeu uma reclamação de 
alagamento na rua do morro, solicitou que os engenheiros façam um levantamento sobre a área 
alagada para tentar solucionar o problema. Falou sobre o cheque moradia distribuídos na sexta-
feira anterior, relatando que uma munícipe recebeu o cheque moradia e segundos comentários a 
mesma possui 15 (Quinze) casas em Aurora do Pará, sabemos que programa Cheque moradia é 
para atender as famílias carentes do município, portanto, quero aqui solicitar da Secretaria 
Municipal de Assistência Social a lista de nomes das famílias que receberam o cheque moradia, 
frisando que quem entregou o cheque indevidamente há munícipe seja punido, e que vai fiscalizar 
e se comprovado que há irregularidade vai tomar as devidas providências cabíveis. O vereador 
José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, em nome do Presidente desta casa saudou todos os 
vereadores, em nome da Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão, saudou todos os presentes. 
Compartilhou a fala do vereador Pedro Nunes (Dinho) em relação ao cheque moradia dado a pessoa 
que possui várias casas no município, repudiou veemente esse ato vergonhoso concedido por 
pessoas irresponsáveis, que ainda tentaram culpar a Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão. 
Compartilhou a fala do vereador Rosinaldo (Painho), em relação à carga horaria dos ACS do 
município, infelizmente existem muitos ACSs que não querem trabalhar, constatei que muitos deles 
não fazem as visitas às casas devidamente, é necessário que haja uma averiguação para entender o 
que está acontecendo. Parabenizou a Senhora Prefeita pelo progresso e desenvolvimento do 
município e fazer uma nova política do bem. Agradeceu a Senhora Prefeita, por uma cidade limpa, 
por atender as reivindicações da Comunidade Barreirinha e região. Agradeceu a Senhora Prefeita 
e a Secretaria Municipal de Saúde, Alcione Santana de Oliveira, por designar um médico para o 
posto de saúde da Comunidade Barreirinha, para atender os moradores nas sextas-feiras. 
Compartilhou a fala do vereador Luis Carlos (Profº. Carlinhos), referente que é necessário à união 
para fiscalizar, cobrar e correr atrás de meios para ajudar a população, relatando sobre a 
construção de uma nova política limpa que busque repor danos ao município como obras 
inacabadas, citou as quadras de esportes das Comunidades: Ipitinga, Santana do Capim, bairros Vila 
Nova e Aparecida, e outros, e se por ventura encontrarmos culpados que sejam penalizados. 
Ressaltou aos vereadores que continuaremos lutando por melhorias da população Aurenses e 
também buscando recursos para o nosso município. O vereador Magno Rodrigo Pereira 
Miranda usou a tribuna, em nome do primeiro secretário cumprimentou os nobres colegas 
vereadores, em nome da Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão, saudou todos os presentes. Ressaltou 
que por conta do decreto estadual esta casa de leis só pode receber 60% (sessenta por cento) do 
público. Agradeceu os vereadores; Pedro Nunes (Dinho), Rosinaldo (Painho) e José Maria (Bena), 
por conseguirem emendas parlamentares com os Deputados: Federal, Beto Faro e a Deputada 
Dilvanda Faro, já mencionadas. Parabenizou a população por se fazer presente na inauguração do 
terminal rodoviário nesta última sexta-feira. Agradeceu a presença do governador Helder Barbalho 
por conceder convênios no valor de mais R$: 13.000.000,00 (Treze milhões de reais) de recursos 
para o município. Agradeceu a presença do Deputado Federal, Jùnior Ferrari, por se fazer presente 
na inauguração do terminal rodoviário. Disse que o Deputado Estadual, Chamonzinho, não esteve 
presente na inauguração do terminal rodoviário nesta sexta-feira anterior, por motivo de força 
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maior, porém, o deputado foi um dos responsáveis, que correu atrás para conseguir com o 
governador os recursos; disse já foi liberado mais de R$: 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), 
para construção da orla do rio Coité, ressaltou que a orla terá quadra de esporte, academia, e 
quiosques e será sem sobra de dúvidas um ponto turístico para a nossa cidade. Agradeceu aos R$: 
5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) em asfalto para o município; agradeceu o deputado estadual 
Chamonzinho, por disponibilizar R$: 178.000,00 (Cento e setenta e oito mil reais), para a reforma 
da quadra de esporte do bairro Aparecida. Afirmou que na sexta-feira anterior no ato de 
inauguração do terminal rodoviário foram entregues 151 (Cento e cento e um) cheques moradias 
as famílias Aurorenses, portanto, o total de mais de R$: 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) em 
chegues moradias. Disse que vai solicitar a Secretaria Municipal de Assistência Social, através de 
ofício a lista de nomes de todos os moradores que receberam o cheque moradia; disse que a Vila 
Nossa Senhora Fátima, km 75 vai receber R$: 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), para a 
construção de uma praça, relatou que a referida Vila é o cartão postal do município de Aurora do 
Pará. Agradeceu ao governador pelos R$: 43 (Quarenta e três mil) litros de combustível doado para 
a Secretaria Municipal de Obras, para ajudar na recuperação das estradas vicinais do Município; 
parabenizou os secretários municipais de obras e transportes pelos trabalhos e também os 
eletricistas do município; citou que foram feitos reparos de iluminação pública nas seguintes Ruas: 
do Arame, São Francisco, Coité, dos pratos, Almeida, Boa vista, entre outras, e também as seguintes 
Comunidades: Ariramba, Repartimento, São Pedro km 16, DER, Santana do Capim, Vila Nova do 
Capim, Barreirinha. Convidou todos os vereadores para visitar o assentamento Beirajuba, onde a 
Senhora Prefeitura em parceria com o INCRA, através do coronel Nil, liberou 55 (Cinquenta e cinco) 
casas para o referido assentamento, um valor de aproximadamente de R$: 1.900.000,00 (Hum 
milhão e novecentos mil reais) e também a Comunidade Anauerá será contemplada com 70 
(setenta) casas totalizando aproximadamente o valor de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e 
quinhentos mil reais). Parabenizou e agradeceu a presença da Senhora Prefeita, nesta casa, relatou 
que no seu mandato anterior o ex-prefeito, Jorge Pereira de Oliveira, não participou de nenhuma 
reunião nesta casa. Falou que através de redes sociais viu as fotos da Senhora que recebeu o cheque 
moradia, portanto, não tenho nada contra a mesma, afirmou que cheque não entregue pela atual 
administração, afirmou que será averiguada a situação da senhora que recebeu cheque moradia. 
Agradeceu a Senhora Prefeita pelos tratores que o município está recebendo, afirmou que o 
município irá receber duas ambulâncias de UTIs em novembro do ano corrente. Falou que as obras 
das quadras inacabadas, a Senhora Prefeita irá atrás de recursos para resolver essas situações de 
obras inacabadas, portanto, a maior dificuldade é a documentação que não existe dessas obras, 
citou a empresa responsável pela obra do terminal rodoviário não concluiu, portanto, tivemos um 
gasto de R$: 170.000,00 (Cento e setenta mil reais), para a conclusão da obra do terminal e temos 
documentos que comprovam tudo isso. Falou que o vereador Antônio José (Toninho do km 16) 
juntamente com a diretora de cultura conseguiram R$: 620.000,00 (Seiscentos e vinte mil reais) 
com o Deputado Federal, Éder Mauro, para incentivar o esporte e a cultura do nosso município; 
ressaltou que a Senhora Prefeita irá fazer a reforma das quadras de esportes da comunidade 
Ipitinga e bairro Vila Nova com recurso próprio.  Disse que Deputado Federal, Paulo Bengtson, 
destinou uma emenda de R$: 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para as reforma da praça do 
Bairro Vila Nova e das quadras de esportes do município.  Falou que o município está dando 
incentivo ao campeonato de futebol, doando uma premiação de 10.000,00 (Dez mil reais) e 
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incentivando os campeonatos de futebol nas seguintes comunidades: Ipitinga e Barreirinha. Disse 
que vai gravar um vídeo e publicar na rede sócia hoje do Presidente do Banco Banpará, Senhor 
Brasilino doando o valor de R$: 100.000,00 (Cem mil reais) para a realização da festa desta cidade, 
que terá as seguintes atrações: culto ecumênico, gincana, desfiles de miss e mister, e apresentação 
de um cantor conhecido nacionalmente, cantores da terra; e também o Deputado Estadual 
Chamonzinho disponibilizou uma emenda parlamenta no valor de R$: 130.000,00 (Cento e trinta 
mil reais), para a festa da cidade. Finalizou agradecendo o governador Helder Barbalho, pelos 
recursos já mencionados ao município, e também agradeceu os deputados estadual e federal pelas 
emendas parlamentares.  Frisou sobre a entrega de um cheque moradia que uma Senhora recebeu 
que não se encaixa no programa social, não é culpa da Senhora Prefeita, nem do governador e nem 
Deputado Federal Hélio Leite, afirmou que todos têm o seu respeito. Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às 
doze horas e um minuto, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 05 de 
outubro 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:________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:__________________________________________________________________________________ 
 


