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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 018/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em cinco de outubro de dois mil e vinte e 
um.  
Aos cinco dias do mês de outubro 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 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; 
Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da Silva Araújo, Joelson da Silva Oliveira, José 
Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima 
de Moura. A falta justificada do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento. 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 123 versículo 8. Dando prosseguimento o 
primeiro secretário fez a leitura das seguintes Ata Ordinária do dia 28/09/2021, após lida, foi 
colocada em discussão, não havendo discussão. Dando sequência o primeiro secretário em exercício 
continuou com a leitura dos expedientes; Ofício nº 0201/2021-PMAP-GP, encaminho á 
consideração dessa ilustre Casa Legislativa o Projeto de Lei 011/2021, assunto: que Dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Aurora do Pará para o quadriênio 2022-2025. Ofício nº 260/2021 
– GAB/PREF/PMAP. , O Município de Aurora do Pará-Pará, neste ato representado pela sua 
Excelentíssima Senhora Prefeita que este subscreve, vem por meio deste informar ao douto Plenário 
Legislativo que fora nomeada nova Secretária Municipal de Educação, a Sra. Vanuza Casais, a qual 
passa a partir do presente mês ter a responsabilidade de ordenar a gestão da referida Secretária. 
Ofício nº 028/2021-SEMED-DME, honrado em cumprimentar, em atenção ao Ofício nº 071/2021, 
encaminhado por Vossa Senhoria, na condição de Diretor do Departamento venho comunicar que a 
Secretaria Municipal de Educação está realizando a distribuição da merenda escolar regulamente 
nas escolas do município, bem como já se encontra realizando analise de planejamento e 
organização para que nenhum aluno do município venha ser prejudicado ou lesão pela falta de 
merenda em sua escola. Parecer nº 011/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, ao Projeto 
de Lei nº 02/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, assunto: que institui o Dia Oficial 
do Culto Ecumênico, como institui as medalhas oficiais de honra ao mérito de Aurora do Pará, e dá 
outras providências. Projeto de Resolução nº 001/2021, de autoria da Mesa Diretora do Poder 
Legislativo Municipal de Aurora do Pará, assunto: Dá nova redação aos artigos 107, 129 e 130 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Aurora do Pará, e dá outras providências.  
Requerimento nº 096/2021, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, assunto: Solicito a 
Implantação de Rede de Drenagem nas ruas São Roque e São Paulo, ambas localizadas no Bairro 
Aparecida. Requerimento nº 097/2021, de autoria dos vereadores: José Lucilvio da Costa Lima e 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, assunto: solicitar a construção de murro a margem do Rio Jabuti, 
na Vila Nossa Senhora Fátima km 75. Requerimento nº 098/2021, de autoria do vereador Pedro 
Nunes Pantoja, assunto: solicito a manutenção de iluminação pública na Comunidade Cravinho, 
Município 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 nº 096/2021, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo. Em 
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discussão, sem discussão, em seguida votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
097/2021, de autoria dos vereadores: José Lucilvio da Costa Lima e Magno Rodrigo Pereira 
Miranda. Em discussão, sem discussão, em seguida votação, aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 098/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. Em discussão, sem 
discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Parecer nº 011/2021, da Comissão 
de Justiça e Redação de Leis, ao Projeto de Lei nº 02/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes 
Pantoja, assunto: que institui o Dia Oficial do Culto Ecumênico, como institui as medalhas oficiais de 
honra ao mérito de Aurora do Pará, e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o referido Parecer e como nenhum vereador se manifestou, em seguida foi colocado em 
votação, o Parecer nº 011/2021, juntamente com o Projeto de Lei nº 02/2021, foram aprovados por 
unanimidade.  O Vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna em nome do presidente 
Magno Rodrigo saudou todos os vereadores e em nome do vereador Rosinaldo cumprimentou o 
público que nos acompanha. Disse que nesta casa de leis sempre é colocada em pauta às temáticas 
sobre as faltas: de iluminação pública, de recuperação de estradas vicinais, de tratores para ajudar 
no desenvolvimento da agricultura do município; constatou que a Senhora prefeita municipal está 
trabalhando para sanar todas as questões supracitadas. Afirmou que esteve na Comunidade Vale do 
Capim e os moradores da referida comunidade lhe fizeram cobrança sobre a falta de iluminação 
pública que está com deficiência, os mesmos também lhe solicitaram que seja feito uma limpeza na 
represa do igarapé local, que serve como fonte de laser; falou ao vereador José Rivanaldo que os 
mesmos são representantes das comunidades do município, mas seu mandatos são comprometidos 
com as comunidades Ariramba e Vale do Capim e região, ressaltou que ajudou a Comunidade Vale 
do Capim na limpeza da praça em frente à Igreja Católica. Disse que todo requerimento terá o seu 
apoio. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna cumprimentou todos os presentes 
e os que assistem pela rede social facebboock. Pediu ao líder de governo, popular “Toninho do km 
16”, que seja prolongado o horário de fornecimento de água na Vila Ariramba, haja vista a população 
da Vila reclamam que o horário é insuficiente para atender todas as necessidades básicas. Pediu ao 
líder de governo que solicite ao secretário de obras o cronograma de recuperação da iluminação 
pública do nosso município, pois, somos cobrados pela população e por não termos conhecimento 
da situação dos reparos, ficamos sem respostas aos munícipes. Disse que uma munícipe do interior 
relatou que veio de sua comunidade até a uma unidade de saúde para realizar exames de rotina, 
porém foi informada pelos profissionais de saúde que não haviam seringas para realizar aos 
exames, entrou em contato com a secretaria de saúde, e segundo ela havia seringas na unidade de 
saúde. Disse que é de suma importância que as situações sejam esclarecidas nesta casa de leis, pois 
devemos dar atenção e respostas das reivindicações dos munícipes. Falou que na sessão anterior 
pediu ao Senhor Presidente que solicitasse o andamento da conclusão da ponte do bairro Vila Nova. 
Sugeriu ao Senhor Presidente desta casa que encaminhasse um ofício convite a ex-secretária 
municipal de educação, Maria Odilia dos Santos Carvalho, para comparecer nesta casa para prestar 
esclarecimento de prestação de contas dos (09) nove meses de gestora na secretaria de educação, 
pois, a mesma foi exonerada do seu cargo de secretaria de educação no dia 31 de setembro do ano 
corrente. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna  em nome da Mesa Diretora 
saudou todos os vereadores presentes, em nome do Senhor Nonato cumprimentou todos os 
presentes. Disse que é satisfatório quando há respostas dos requerimentos, pois, foi informado 
através de ofício da Senhora Prefeita que seu requerimento nº 022/21, será atendido na próxima 
semana. Falou em relação à ponte da comunidade Bom Remédio, que a mesma foi reformada 
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recentemente, mas infelizmente foi feito um serviço insatisfatório para os munícipes que por lá 
trafegam, e pediu que fizessem um novo reparo na ponte para garantir a segurança das pessoas que 
trafegam cotidianamente pela ponte. Compartilhou o pronunciamento do vereador José Lucilvio, 
em relação a ex-secretária de educação, porém o seu interesse no momento é de conhecer a nova 
secretária de educação. Falou que em relação aos descontos dos vencimentos dos professores, e 
sugeriu ao SINTEPP que marcasse uma reunião com a nova secretária de educação para prestar 
esclarecimentos aos professores o porquê dos descontos de seus vencimentos. Disse que iniciaram 
a recuperação da estrada da comunidade Jabuti, e que o serviço melhorou, porém, as demais 
estradas da região continuam em péssimas condições.  Uma parte ao Presidente desta casa, falou 
que foi feito apenas uma raspagem na estrada que dá acesso a comunidade Jabuti a Vila 
Repartimento, e também reparos da iluminação pública, por conta da festividade da Vila acima, no 
domingo anterior.  Parabenizou os autores dos requerimentos já mencionados na leitura de 
expedientes. Disse que é necessário fazer a revitalização dos igarapés do nosso município e a 
população se conscientize para não jogar lixo nos igarapés, a fim de manter a preservação dos 
igarapés, destacou que no início desta gestão apresentou um requerimento solicitando a 
revitalização do igarapé da Comunidade Ipitinga, e até a presente data ainda não foi atendido pelo 
pode executivo municipal, devido a alta demanda de reparos para se fazer no município e também 
os recursos do nosso município é insuficiente para abrange todas as necessidades do município. 
Disse que o vereador tem muita vontade de atender as necessidades da população, porém o 
vereador não tem autonomia e nem recursos, por isso o nosso trabalho é reivindicar melhorias para 
o nosso município, a fim de ser atendido pela gestora municipal, e que é de suma importância à 
união entre os vereadores para termos êxito em nosso trabalho para o município. Leu uma frase “O 
homem público é o cidadão de tempo inteiro, de quem as circunstâncias exigem o sacrifício da 
liberdade pessoal, mas a quem o destino oferece a mais confortadora das recompensas: a de servir 
à Nação em sua grandeza e projeção na eternidade. A liberdade não pode ser mero apelo da retórica 
política. Ela deve exercer-se dentro daqueles velhos princípios, que impõem, como único limite à 
liberdade de cada homem, o mesmo direito à liberdade dos outros homens.” – Deputado Ulysses 
Guimarães.   O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna cumprimentou a Mesa Diretora 
desta casa, os Senhores vereadores e público presente. Disse que sempre fará o melhor para 
desenvolver o município, afirmou ao nobre colega vereador Raimundo (Raimundinho do maracujá), 
que o mesmo pode sempre contar com seu apoio no sentido de ajudar as comunidades Ariramba e 
Vale do Capim e as comunidades ciculos vizinhas, disse que também cobrou da Senhora Prefeita a 
manutenção da iluminação pública da comunidade Vale do Capim; frisando que foi informado que 
o material para fazer a manutenção da iluminação pública da referida comunidade já foi comprado. 
Parabenizou a Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão pelo esforço e pela sua transparência em seu 
trabalho no município, e também por retornar a obra da ponte do Bairro Vila Nova. O vereador 
Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna em nome do Senhor Presidente desta casa saudou todos 
os vereadores e o público presente e os que nos acompanham pelo Facebook. Disse que o município 
está sendo contemplado com muitos recursos para obras a serem construídas, portanto, todos nós 
estamos de parabéns. Compartilhou a fala do vereador Euclênio em relação à ponte da comunidade 
Bom Remédio, que está sem a proteção lateral, colocando assim em risco a vida de quem por lá 
trafega. Pediu ao Senhor Presidente desta casa que encaminhe um ofício ao Senhor Secretário 
Municipal de obras, Valdenir Aguiar Sales, solicitando informação sobre o cronograma quais são as 
comunidades do município que vão ser contempladas com a recuperação de iluminação pública, 
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para que nós possamos informar a população das comunidades quando forem cobrados. Gostaria 
de saber informações sobre o início das aulas deste ano letivo, sobre o transporte escolar está apto 
para fazer o transporte dos alunos, sobre a merenda escolar se já está disponível aos alunos da rede 
municipal; disse que todas as comunidades que ficam localizadas as margens dos rios e dos igarapés 
precisam de um incentivo para proporcionar laser a população Aurorense. O vereador Antônio 
José da Silva Araújo usou a tribuna, cumprimentou todos os nobres colegas vereadores presentes 
e demais que acompanham pela rede social Facebook. Externou sua gratidão pelos atos feitos pela 
administração municipal, que tem beneficiado algumas pessoas senão a grande maioria. Falou 
sobre a construção da ponte sobre o rio coité na rua São Francisco, que foi iniciada pela gestão 
municipal passada e a gestão atual estava impossibilitada de dar continuidade na obra, por falta de 
documentos do processo de licitação da gestão anterior; afirmou que esteve em reunião no gabinete 
da Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão, juntamente com os assessores jurídico e contábil e a mesma 
chegou a conclusão em um ato legal em fazer a conclusão da referida ponte com os recursos 
próprios do município, inclusive hoje está sendo concluída a laje que é um dos ajustes finais da obra 
da ponte. Ressaltou que a tribuna desta casa tem sido palco exclusivo de lamentações, reclamações, 
reivindicações devidamente legal, e também tem sido externado pelos nobres colegas vereadores 
insatisfação, pediu a vossas excelências que esta tribuna não servisse somente de socorro exclusivo 
de contrariedade, nós precisamos externar o que está sendo feito de benefício para o povo e também 
levar ao conhecimento dos munícipes os trabalhos que administração vem fazendo. Destacou 
continuamos reivindicando a manutenção de iluminação pública, mas não podemos esquecer dos 
trabalhos que já foram feitos manutenção de iluminação, em vários bairros da cidade e nas 
seguintes comunidades: Ariramba e região, Ipitinga, São Pedro km 16, Santana do Capim, 
Repartimento, Vila Cajueiro, Barreirinha, Santa Maria do Maracaxi,  Carapitinga, isso se faz 
necessário que usamos a tribuna para informar a população sobre os trabalhos prestados no 
município. Parabenizou o vereador Rosinaldo (Painho), por reconhecer o trabalho que está sendo 
feito a manutenção de iluminação pública no município; dando continuidade ao seu 
pronunciamento externou sua imensa felicidade e gratidão pela inauguração do terminal rodoviário 
de Aurora do Pará, onde o governador de estado assinou o termo de comprometimento de recursos 
que vai trazer progresso para o município que são eles: liberação de recursos para a construção da 
orla do rio Coité, pavimentação para a cidade e interior, construção de uma praça na Vila Nossa 
Senhora Fátima km 75, recuperação da quadra esportes no Bairro Aparecida; respondeu o 
questionamento do vereador Euclênio sobre o diminuitivo de salário de alguns dos servidores da 
área da educação, segundo informações técnicas do setor educacional do município,  alguns 
servidores tiveram seu salário subtraído por conta de não apresentarem documentação que 
comprovem que o mesmo possui especialização legal que lhe dê garantia para receber gratificação 
adicionais em seu salário, ou seja, os mesmos não tiveram perda salarial, mas sim perda de 
gratificações, nesse caso são pontos que podem ser revistos, eu gostaria aqui de informar a todos 
que estive na região do Maracaxi e Anauera, no último fim de semana, que já estamos iniciando os 
trabalhos de recuperação das estradas vicinais, inclusive um trator de esteira está fazendo o 
trabalho dos pontos das estradas onde se encontrada intrafegável, e estamos aguardando o 
conserto da máquina niveladora para que seja destinado a região, acredito que vamos concluir as 
estradas da referida região antes do período chuvoso. Agradeceu a participação de todos e 
parabenizou os Senhores vereadores por terem conseguido recursos de melhorias para o 
município.   O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus pela 
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oportunidade. Em nome do Senhor presidente saudou a Mesa Diretora e os demais vereadores, em 
nome da Senhora Maria Helena, saudou todos os presentes e os que acompanham pela rede social 
Facebook. Agradeceu os vereadores pela aprovação do seu requerimento nº 098/2021, que 
solicitou a manutenção da iluminação pública da Comunidade do Cravinho; agradeceu o Secretário 
Municipal de Obras, Valdenir Aguiar Sales, pelo empenho dos trabalhos no município; ressaltou que 
na comunidade do Ipitinga ficou faltando ser feito reparos na iluminação pública em algumas ruas, 
e é necessário ser feito a manutenção de iluminação pública das seguintes comunidades: Santa Rosa, 
Bom Remédio e Fé em Deus. Falou em relação à recuperação das estradas vicinais, onde o 
presidente desta casa, afirmou que as maquinas irão fazer à recuperação das estradas do município 
que ficam localizadas a margem direita da BR 010, portanto, isso me deixou muito triste, porque 
segundo o cronograma de recuperação das estradas seria feito as seguintes estradas: km 64 até a 
Santa Rosa, Barreirinha e Vila Nova, Areal, tapera, km 59, Ariramba, Vale do Capim e São Marcos, 
região São Pedro, lado esquerdo e direito do km 81 Timborana. As estradas das Comunidades: 
Jacamim, Jabuti, Repartimento, Lordes, Pau Amarelo, portanto, esse cronograma não está sendo 
cumprido, pediu a gestão municipal que não faça cronograma de recuperação de estradas, para não 
criar expectativas enganosas a população, ou seja, que faça um cronograma dentro da possibilidade 
de cumprir; ressaltou que a estrada da Santa Rosa e Fé em Deus está quase intrafegável. Falou que 
houve uma correção na folha de pagamentos e alguns professores tiveram seus salários subtraídos, 
por não terem graduação suficiente que lhe garantisse perante a lei de gratificações renumeradas. 
O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, cumprimentou a Mesa Diretora desta 
Casa, e demais presentes e os que acompanham pela rede social  facebook. Agradeceu a Senhora 
Prefeita municipal, Vanessa Gusmão  e a Secretaria Municipal de Saúde, Alcione Santana de OLiveira, 
por atender seu pedido de colocar um médico uma vez por mês para atender os Ribeirinhos. 
Concordou com o pronunciamento dos vereadores José Lucilvio e Euclênio, sobre a folha de 
pagamento dos servidores da área da educação da rede municipal, disse que houve uma correção 
na folha de pagamento dos servidores que possuem graduação irá receber a sua gratificação 
integral, se caso contrário o servidor não tenha graduação não irá receber gratificação indevida, 
Afirmou que três servidores da educação efetivados lhe procuraram para fazer reclamações do seu 
salário que estava bloqueado, portanto, os mesmos fizeram suas declarações de imposto de renda 
e fizeram a restituição e antecipação do dinheiro, então, quando o servidor foi fazer o saque o 
dinheiro já se encontrava bloqueado pela receita federal, portanto, alguns servidores fizeram 
reclamações indevidas, por falta de conhecimentos. Disse que é de pleno acordo que o servidor 
contratado receba suas gratificações desde que o mesmo apresente suas qualificações que prove 
diante do TCM, porque a Senhora Prefeita trabalha dentro da legalidade. Respondendo o 
questionamento do vereador Rosinaldo sobre o recomeço das aulas, os transportes estão aptos para 
começar a trabalhar no próximo dia 11 do corrente mês, ou seja, tudo já está preparado para o 
recomeço das aulas; relatou que no último domingo estive nesta casa de leis participando de uma 
reunião com a empresa vencedora da licitação dos transportes escolares, afirmou que as escolas 
municipais irão atender as aulas presencias da demanda de alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental da rede municipal e os alunos do 1º ao 5° ano do ensino infantil, retornaram as aulas 
no próximo ano. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, em nome do nobre 
vereador Raimundo, cumprimentou todos os vereadores, em nome do Senhor Celson 
cumprimentou todos os presentes. Parabenizou o vereador Rosinaldo, pelo reconhecimento dos 
trabalhos realizados no município, disse que é importante cobrar e reivindicar, mas também 
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reconhecer. Parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde e os profissionais de saúde pelo belo 
trabalho que vem sendo realizado no município, sabemos que ainda temos que melhorar, e que 
nossa dificuldade ainda é a falta de transporte para a secretaria de saúde, mas com esforços estamos 
indo em busca de recursos para aquisição como: ambulâncias, carros locais e ônibus do TFD, na qual 
a emenda parlamentar para aquisição de um ônibus TFD será liberado em breve através do 
Deputado Federal, Hélio Leite. Disse que na semana passada teve um acidente com o ônibus do TFD, 
onde graças a Deus, não houve nenhuma vítima fatal, apenas pacientes com escoriações, porém a 
secretaria de saúde deu todo o suporte necessário aos pacientes. Disse que está muito feliz pelos 
munícipes que foram contemplados com o cheque moradia, frisou que os munícipes que receberam 
o cheque moradia priorize que façam suas compras de materiais no comércio local, e o valor de R$: 
1.250,00 (Hum mil e duzentos e cinquenta reais), para custear a mão de obra só poderá, esse valor 
só pode ser feito o saque após 45 dias da data do recebimento do cheque. Parabenizou a secretaria 
de saúde pelo o município estar em oitavo lugar de 144 municípios do estado do Pará, no sistema 
do Previne Saúde, e no ranking nacional de mais de 5 (cinco mil) municípios, Aurora do Pará se 
encontra em 526 lugar; fez seus agradecimentos a secretaria de saúde, e aos profissionais da área 
da saúde. Parabenizou todos os secretários municipais pelo trabalho honesto e transparente, e 
também parabenizou a ex-secretária de educação, Maria Odília dos Santos Carvalho. Relatou que 
houve muitos comentários em relação à nova secretária de educação, Vanuza Casais pela mesma 
não ser munícipe Aurorense, porém a Senhora Prefeita priorizou a mesma por não ter vinculo 
político no município, a fim de melhorar a educação em geral, escolas, merenda escolar, etc. Disse 
que solicitou a presença do Secretario Municipal de Obras, nesta casa de leis na próxima sessão para 
esclarecer sobre o cronograma de reparos de manutenção de iluminação pública e a recuperação 
das estradas vicinais do município. Citou que nas comunidades: Ipitinga, Santa do Capim, 
Repartimento, km 16, Cajueiro, e outras já foram realizados os reparos de iluminação pública, assim 
como as ruas do município: do Arame, da prefeitura, São Francisco, Coité, Boa Vista, e outras. E ainda 
falta a manutenção de iluminação das Comunidades: km 75, Jabuti, e outras. Disse que a Senhora 
Prefeita está trabalhando dentro do possível, pois, para fazer a recuperação das estradas há um 
gasto de 150 (cento e cinquenta) litros de combustível para os maquinários. Agradeceu os 
vereadores; Raimundo (Raimundinho do Maracujá), Rosinaldo (Painho) e Pedro Nunes (Dinho do 
Ipitinga), por terem conseguido atraves do Deputa Federal, Beto Faro, as emendas parlamentares 
de um trator agrícola e um ônibus para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Disse que 
conseguiu cerca de 47 (Quarenta e sete)casas através do INCRA para a  Comunidade Berajuba. Disse 
que conseguimos com o INCRA, um recurso de R$: 1.498.375,00 (Hum milhão e quatrocentos e 
noventa e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais),, esse recurso ainda está em Brasília em fase 
de finalização, recursos destinado para fazer a recuperação de 31 km de estrada, citou as 
Comunidades: PA 252 Santana do Capim, 22 km; PA 252 km 12 até o trecho da Santa Luzia, 11 km; 
Boa Vista do Mangueirão 5,30 km; Boa Vista 4,5 km; Boa Vista e São Pedro 5 km; vicinal  6 km; São 
Antônio do Paruru 6,30 km; disse que esteve no gabinete do deputado Josué Bengtson,  juntamente 
com os vereadores José Maria (Bena) e José Rivanaldo, disponibilizou uma emenda parlamentar de 
uma emenda parlamentar de R$: 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para ser utilizado conforme 
a decisão da Senhora Prefeita; Disse que o município vai receber em breve R$: 400.000,00  
(Quatrocentos mil reais) para aquisição de uma retro escavadeira, R$: 149.000,00 (cento e quarenta 
e nove mil reais) para a saúde pública; a FUNASA irá disponibilizar R$: 500.000,00 (Quinhentos mil 
reais)para a construção de poços nas  Comunidades. Disse que a partir de hoje já está liberado o 
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empréstimo consignado para os funcionários públicos; falou que na quarta-feira anterior esteve em 
uma reunião nesta casa com a Senhora Prefeita e a gerente do banpará desta cidade sobre o 
programa Banpará comunidade que disponibiliza de 500, 00 (Quinhentos reais) a 20.000,00 (vinte 
mil reais) de empréstimo; falou também da sobre a disponibilização do cartão de crédito liberado 
para os funcionários públicos conforme os salários, que só poderá ser usado no comércio local do 
município, na qual os comerciantes terão a sua maquininha para o uso deste cartão de crédito. Falou 
sobre os comentários que a Senhora Prefeita teria permitido a empresa Caliman, para transportar 
passageiros de Aurora a Mãe do Rio, em valor mais barato do que a passagem de táxi, repudiou 
veemente esses tipos de comentários negativos. Ressaltou que doou o seu trailer odontológico para 
atendimento a população na Vila Repartimento e região, ficará permanente a partir da próxima 
quarta-feira até que a produção aumente no sistema, e por consequente o recurso aumente. Disse 
ao vereador Euclênio em relação à construção da lombada na Vila Repartimento, que o cimento já 
está disponível para a construção das lombadas, para a conclusão da ponte na rua São Francisco, no 
bairro Vila Nova, e outras. Esteve ontem com o governador de estado Helder Barbalho, pedindo a 
liberação dos seguintes recursos para o município: da orla do rio Coité, pavimentação asfáltica, 
construção da praça do km 75, reforma das quadras de esportes. Parabenizou o requerimento de 
autoria do vereador José Lucilvio (Lucilvio) em relação a construção do cais do rio Jabuti, km 75. 
Parabenizou o diretor de esporte pela realização do campeonato municipal de futebol, no domingo 
anterior, frisou que no próximo ano o prêmio será maior. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às doze horas e 
vinte e um minuto, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 19 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:________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Antônio José da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:_______________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:_________________________________________________________________ 
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