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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 021/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em nove de novembro de dois mil e vinte 
e um.  
Aos nove dias do mês de novembro 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 Poder Legislativo de 

Aurora do Pará, o Vereador e primeiro secretário José Maria de Souza Moreira assumiu a 

presidência da reunião e solicitou que o Vereador Pedro Nunes Pantoja para que assumisse a 1ª 

secretaria e convidou o vereador Euclênio Arruda de Souza para que assumisse a segunda 

secretaria. Em seguida o Senhor Presidente em exercício solicitou ao segundo secretário em 

exercício que fizesse a verificação de quórum onde constou a presença dos seguintes Edis: José 

Maria de Souza Moreira–presidente em exercício; Pedro Nunes Pantoja- 1º secretário em 

exercício; Euclênio Arruda de Souza-2º secretário em exercício, José Antônio da Silva Araújo, 

José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo 

Lima de Moura. A falta justificada do vereador Joelson da Silva Oliveira. Justificativa verbal 

proferida pelo vereador José Maria de Souza Moreira, justificando as ausências dos vereadores: 

o vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, por encontra-se em Brasília/DF, nos dias 09 e 10 

de novembro deste ano, nos gabinetes dos deputados estadual e federal em busca de emendas 

parlamentares para o município de Aurora do Pará e o vereador Luis Carlos Araújo do 

Nascimento, por encontra-se em Belém/PA, nos dias 08 a 10 do mês corrente, participando do 3º 

Congresso Estadual de Câmaras Municipais do Estado Pará. Após constar número legal invocando 

a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente em exercício declarou aberta a presente sessão. 

Após convidou o primeiro secretário em exercício Pedro Nunes Pantoja, para fazer a leitura de um 

texto da Bíblia Sagrada, leu em I Corinthians capítulo 10 versículo 31. Dando prosseguimento o 

primeiro em secretário solicitou ao vereador Euclênio Arruda de Souza segundo secretário em 

exercício que fizesse a leitura dos expedientes, por motivo de problema de saúde. Dando sequência 

o segundo secretário em exercício fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 26/10/2021, após 

lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Dando continuidade o segundo secretário 

em exercício continuou com a leitura dos expedientes: Requerimento nº 101/2021, de autoria do 

vereador José Lucilvio da Costa Lima, solicitar a construção de uma praça em frente à Igreja Católica 

na Comunidade Jacaminzinho, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 102/2021, de 

autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, solicito a manutenção de iluminação pública na 

Comunidade Vale do Capim, neste Município. Requerimento nº 103/2021, de autoria do vereador 

José Maria de Souza Moreira, solicitar a construção de uma praça em frente à Igreja Católica na 

Comunidade Vila Nova, Região Ribeirinha, 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 em exercício coloca as matérias em discussão e votação. Requerimento nº 101/2021, 

de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima. Em discussão, sem discussão, em seguida 

votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 102/2021, de autoria do vereador José 
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Rivanaldo Araújo. Em discussão, sem discussão, em seguida votação, aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 103/2021, de autoria do vereador José Maria de Souza Moreira. Em discussão, 

sem discussão, em seguida votação, aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente em exercício 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem 

em tema livre. O Vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna, em nome do presidente 

em exercício cumprimentou todos os vereadores em nome vereador Rosinaldo cumprimentou os 

presentes. Falou que estar muito feliz porque as maquinas estão fazendo as recuperações das 

estradas, inclusive está sendo feita a recuperação da estrada da Comunidade Ariramba. Frisou sobre 

o requerimento de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, solicitando a recuperação da ponte 

da Comunidade São Marcos, e até o presente momento ainda não saiu do papel, pediu o apoio de 

todos os vereadores para que essa obra seja realizada para beneficiar as comunidades São Marcos 

e Vale do Capim. Falou sobre o fornecimento de água do Bairro centro que água está suja, pediu a 

todos os vereadores que façam uma averiguação no abastecimento de água do referido bairro, 

afirmou que estar à disposição da população. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a 

tribuna, em nome da Mesa Diretora em exercício saudou todos os munícipes presentes e todos que 

acompanham pela rede social facebook. Inicialmente quero informar todos os nobres colegas 

vereadores sobre a regularização dos bairros da cidade, iniciando pelo projeto de lei de autoria do 

poder executivo municipal da gestão anterior em relação que modifica o nome Bairro Manelandia 

II, e passa a denominar-se Bairro Novo Horizonte, que tramita nesta casa desde o ano de 2014, 

ressaltou como presidente da Comissão Terras, Obras e Desenvolvimento Urbanismos, e demais 

membros da comissão já tiveram uma conversa prévia referente ao projeto de lei do bairro Novo 

Horizonte, e decidiram devolver o referido projeto ao poder executivo, devido há anos estar nesta 

casa, porém houve algumas mudanças nas ruas do bairro já mencionado, e, no entanto que seja feito 

a adequação do projeto dentro das normas técnicas; com relação ao Projeto de Lei PPA para os anos 

de 2022 a 2025 que está tramitando nesta casa, ainda estamos analisando para que na próxima 

sessão agente já tenha um parecer favorável para que seja votado pelos nobres colegas vereadores. 

O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, em primeiro lugar fez agradecimentos a 

Deus. Em nome do Presidente desta casa em exercício cumprimentou todos os vereadores e os 

munícipes presentes. Relatou que foi deixar uma Senhora na Comunidade São Benedito e se 

deparou com a situação da estrada vicinal estar intrafegável, pediu ao poder executivo municipal 

que tome as devidas providências cabíveis. Falou em relação às escolas municipais que estão em 

péssimas condições, haja vista o retorno das aulas estar prevista para o dia 24 de janeiro de 2022, 

e pediu o apoio dos vereadores para que fossem em busca de melhorias tanto na parte técnica como 

na estrutura física das escolas, para proporcionar um espaço adequado tanto aos alunos quanto aos 

servidores da educação. O Vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em nome do 

Presidente em exercício cumprimentou todos os vereadores e os munícipes presentes. Fez 

agradecimentos ao Dr. Estelio e empresário por abrir uma clínica no nosso município, e gerar 

emprego para o povo de Aurora do Pará e também abriu uma clínica em Mãe do Rio. Referiu-se ao 
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pronunciamento do nobre vereador José Antônio “Toninho”, em relação ao projeto de lei do Bairro 

Novo Horizonte já mencionado, e pediu que seja incluso no novo Projeto a pavimentação das ruas e 

identificação das ruas com placas, porque em Aurora do Pará há vários nomes para a mesma rua, 

citou que os moradores, a equatorial energia, o correios todos atendem a mesma rua com nomes 

diferentes, isso se faz necessário que seja feito adequação dessas ruas definitivas através do 

mapeamento de GPS. Falou que na legislatura passada no ano de 2019 foi apresentado nesta casa 

lei um projeto sobre a contribuição de taxa de iluminação pública do município, onde o mesmo foi 

votado e aprovado, e logo em seguida sancionado, e até a presente data o referido projeto de lei não 

foi executado pela empresa Equatorial, pediu ao Presidente em exercício desta casa que encaminhe 

um ofício para a equatorial solicitando as medidas de regularização da taxa de contribuição de 

energia elétrica, frisou que até hoje os comerciantes pagam uma taxa muito cara, pediu o apoio aos 

nobres colegas vereadores para que seja cobrada a taxa de iluminação pública devidamente aos 

contribuintes Aurorenses. Finalizou, agradecendo a presença de todos e desejou bom dia a todos. O 

vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, iniciou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Em nome do Presidente em exercício cumprimentou todos os vereadores e os 

munícipes presentes. Parabenizou os secretários municipais de obras, Valdenir Sales Aguiar e de 

transportes, João Bosco Gomes “Bosquinho”, ambos pelo belo trabalho no serviço de recuperação 

da estrada da Comunidade Ariramba. Direcionou ao vereador Raimundo da Silva Amorim 

“Raimundinho do Maracujá”, dizendo que na próxima semana será iniciado o serviço de 

recuperação da ponte na Comunidade São Marcos. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a 

tribuna cordial bom dia em nome do Presidente em exercício cumprimentou todos os vereadores e 

demais munícipes presentes. Parabenizou os vereadores pelos requerimentos acima. Parabenizou 

a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão Miranda, pelo serviço de iluminação pública do cemitério no 

dia 02 do mês corrente dia de finados e por disponibilizar areia e seixo para entes queridos 

organizarem ou construírem os túmulos; Observou que o secretário de obras ajeitou a entrada do 

cemitério que era uma vergonha, suja de lama, afirmou que dia de finados é um dia de reflexão, 

porque a morte é real e concreta na vida de todos, e também relatou que já está na hora do poder 

executivo municipal providenciar uma nova área para a criação de um novo cemitério, haja vista a 

atual situação da pandemia (COVID-19) o cemitério está ficando sem espaço. Relatou que dia 19 do 

corrente mês estaremos fazendo uma ação no município através do Dr. Daniel, na ocasião teremos 

uma carreta fazendo atendimentos tipos: médico, clínico geral, pediatra, ginecologista, 

oftalmologista, odontologia, ressaltou que é somente consultas, queremos também, fazer uma 

parceria com a secretaria municipal de saúde; pediu a todos os vereadores que divulguem essa ação; 

em ato contínuo, disse que os pacientes que fizerem as consultas de acordo com sua especificação 

médica, se forem diagnosticado com algum problema de saúde em caso de cirurgias ou outro tipo 

de tratamento serão encaminhados para fazerem os procedimentos cabíveis. Disse que como fez 

elogio ao poder executivo municipal também gostaria de fazer uma cobrança sobre a manutenção 

de iluminação pública da Comunidade Rocinha, inclusive encontrei o Senhor Dirceu, representante 
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da região e o mesmo solicitou que eu fizesse essa cobrança aqui nesta casa de leis. O vereador 

Pedro Nunes usou a tribuna, em primeiro lugar fez agradecimentos a Deus, em nome do Presidente 

em exercício cumprimentou todos os vereadores e os munícipes presentes. Agradeceu a Senhora 

Prefeita Municipal pelo apoio ao campeonato rural de futebol da Comunidade Santa Terezinha do 

Ipitinga, que foi realizado no último sábado com premiação no valor de mais de R$:10.000 (dez mil 

reais), e também  agradeceu os deputados estadual: Senhor Chamonzinho, Senhora Dilvanda Faro 

e os Senhores vereadores, pelo apoio a realização do campeonato acima, e pediu que Deus abençoe 

a todos que ajudaram e desejou uma ótima semana a todos. O vereador José Maria de Souza 

Moreira usou a tribuna, cumprimentou todos os vereadores e os munícipes presentes e os que 

acompanham pela rede social facebook. Parabenizou o vereador Pedro Nunes pelo campeonato 

rural de futebol realizado na comunidade Ipitinga no sábado anterior. Parabenizou também o 

vereador José Antônio “Toninho” pelo campeonato de veteranos da comunidade do km 16, no 

último domingo. Parabenizou a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, pelo serviço de iluminado 

pública nos cemitérios do município no dia 02 de novembro, dia de finados, inclusive o cemitério 

da Vila Santana do Capim, que há mais de 20 anos estava no escuro, e houve até show de louvor e 

as pessoas visitaram os sepultados ficaram agradecidas. Compartilhou a fala do vereador Rosinaldo 

“Painho” em relação ao estado crítico da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade São Benedito, 

afirmou que continuará cobrando melhorias do poder executivo municipal, e em breve a 

problemática da estrada será solucionada; afirmou que conversou com o Secretário Municipal de 

Transportes, João Bosco Gomes, para que seja tomas as providências em relação à recuperação da 

estrada da Comunidade acima. Parabenizou a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de 

Agricultura por disponibilizar o trator agrícola para beneficiar os agricultores das seguintes 

Comunidades: Caratateua, São Pedro, São Raimundo do Soriano. O Senhor Presidente fazendo 

uso das suas atribuições legais concedeu a palavra ao Diretor da Escola ALFA de Música da 

Vila Ipitinga, o Senhor Elias Pinto da Cruz, cumprimentou todos os presentes e agradeceu os 

Senhores Vereadores e demais presentes. Falou sobre a possibilidade dos Senhores vereadores 

marcar uma data para trazer a demonstração da Orquestra Sinfônica da Assembleia de Deus de 

Canaã do Município de Ipixuna do Pará, neste poder Legislativo. Porém o mesmo presentou o 

projeto de sua autoria de Música de Orquestra Sinfônica de Aurora do Pará, neste Poder Legislativo 

há dois meses. Na oportunidade pediu novamente o apoio dos vereadores para conseguir recursos 

para desenvolver o projeto de música no Município. Ressaltou que o projeto tem objetivo de 

incentivar jovens e adolescentes a profissionalizar na musicalização de Orquestra Sinfônica. Em 

seguida o Senhor Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente sessão ordinária, às onze horas e três minutos, convidando os Senhores Vereadores para 

a próxima reunião, dia 16 de novembro de 2021, e não havendo mais nada a tratar 

eu_____________________________1º secretário em exercício da Câmara Municipal de Aurora do Pará, 

lavrei a presente Ata que após lida, discutida e votada será assinada por mim, pelo Presidente em 

exercício e pelos demais Vereadores.  
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José Maria de Souza Moreira, Presidente em exercício:__________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja, 1º secretário em exercício:_________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza, 2º secretário em exercício:___________________________________________________ 
 
 José Antônio da Silva Araújo:_______________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
 


