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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 023/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e três de novembro de dois mil e 
vinte e um.  
Aos vinte e três 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 da Câmara Municipal 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 Luis 
Carlos Araújo do Nascimento 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; Luis Carlos Araújo do 
Nascimento -2º secretário em exercício; Euclênio Arruda de Souza, Joelson da Silva Oliveira, 
José Antônio da Silva Araújo, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Raimundo 
da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. Justificativa verbal proferida pelo vereador José 
Maria de Souza Moreira justificando a ausência do vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, 
por encontra-se em Belém/PA, na clínica acompanhando sua esposa para exames. Após constar 
número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente em exercício declarou 
aberta a presente sessão e convidou o vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, para fazer a 
leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Hebreus capítulo 13 versículos 8. Não houve leitura 
da Ata da sessão ordinária anterior, por motivo de problemas na impressora. Ato contínuo, o 
primeiro secretário em exercício fez a leitura dos expedientes: O Parecer nº 016/2021, da 
Comissão de Justiça e Redação de Leis, ao Projeto de Lei nº 014/2021, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, dispõe sobre o nome do Centro de Atendimento Educacional Especializado – 
CAEE, Albestina Almeida de Lima, institui e implantado pela Lei Municipal nº 354/2021 e dá outras 
providências. Projeto de Lei Municipal nº 015/2021, assunto: Autoriza o valor da UFM - Unidade 
Fiscal Municipal de Aurora do Pará os exercícios de 2021 e 20222 e dá outras providências. O 
Projeto de Lei Municipal nº 016/2021, assunto: Institui a Lei Geral de Microempresa, Empresa 
de Pequeno Porte e microempreendedor Individual do Município de Aurora do Pará e dá outras 
providências, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal. Requerimento nº 104/2021, de 
autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, assunto: solicitar a Instalação de Luminárias no 
Bairro da Jurema, na Vila Repartimento, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 
105/2021, de autoria do vereador Raimundo da Silva Amorim, assunto: solicito a construção de 
uma Praça em frente à Igreja Católica da Comunidade Vale do Capim, 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 colocou as matérias em discussão e votação. Parecer 
nº 016/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, ao Projeto de Lei Municipal nº 
014/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o nome do Centro de 
Atendimento Educacional Especializado – CAEE, Albestina Almeida de Lima, institui e implantado 
pela Lei Municipal nº 354/2021 e dá outras providências. O Senhor Presidente em exercício colocou 
em discussão o referido Parecer e como nenhum vereador se manifestou, em seguida foi colocado 
em votação, o Parecer nº 016/2021, juntamente com o Projeto de Lei Municipal nº 014/2021, 
foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 104/2021, de autoria do vereador José 
Lucilvio da Costa Lima. Em discussão, nenhuma, em votação, aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 105/2021, de autoria do vereador Raimundo da Silva Amorim. Em discussão, 
nenhuma, em votação, aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente em exercício 
franqueou a palavra aos Senhores vereadores de acordo com a ordem de inscrição. O Vereador 
Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, em nome do Presidente em exercício cumprimentou 
todos os vereadores, e demais presentes. Disse que segunda-feira (22), esteve fazendo visitas pelo 
município, e ao chegar no km 16 e comunidade Repartimento, os postos de saúde estavam fechados, 
não sei por qual motivo, e pediu ao Presidente em exercício que encaminhasse um ofício para a 
secretaria municipal de saúde, Alcione Santana de Oliveira (Alcione), solicitando que a mesma 
compareça nesta casa de leis, para prestar esclarecimentos quanto a saúde do nosso município, e 
também o porquê de ter retirado as gratificações da servidora da área da saúde, a Senhora Leia. Se 
direcionou ao vereador José Maria (Bena), quando o mesmo disse na sessão anterior que há 
merenda escolar em todas as escolas da rede municipal e que a merenda é de ótima qualidade, uma 
situação que não procede, pois está faltando merenda em algumas escolas, e alguns produtos 
alimentícios não estão de acordo com o MEC, citou os sucos engarrafados industrializados. Disse 
que há necessidade de avançar ainda mais nas recuperações das estradas vicinais, pois o inverno 
amazônico está se aproximando. Falou em relação a agricultura do município que não tem incentivo 
para os agricultores. Falou ao líder de governo, José Antônio (Toninho), que leve ao conhecimento 
da Senhora Prefeita Municipal, a solicitação de melhorias para a Vila Santana do Capim, na qual é 
um ponto turístico do nosso município e precisa de uma repaginada no cais. E disse que estar à 
disposição para buscar e cobrar melhorias para o nosso município. O vereador Luis Carlos Araújo 
do Nascimento usou a tribuna, em nome do Presidente em exercício desta casa cumprimentou 
todos os vereadores, e em nome do servidor desta casa, Senhor Teton cumprimentou todos que 
assistem pela rede social Facebook.  Parabenizou o nobre colega vereador José Lucilvio pela sua 
iniciativa de fazer o requerimento pedindo complemento da rede elétrica para a Vila do 
Repartimento e também a iluminação pública, e concordou com as reivindicações do vereador 
Rosinaldo (Painho) e Raimundo (Raimundinho do Maracujá), embora essas reivindicações muitas 
vezes são mal interpretadas pelo público e até mesmo pelo poder executivo municipal quando se 
trata vindo da oposição, e é justamente o que eu gostaria de falar neste momento que na sessão 
anterior falou que participou do 3º Congresso de Camarás Municipais em Belém/PA,  e da Marcha 
dos Vereadores em Brasília, ambos os eventos foram abordado o tema sobre os vereadores 
receberem o 13º (décimo terceiro) salário e 1/3 (um terço) de feiras, e infelizmente houve diversos 
comentários nas redes sócias negativos em relação ao 13º (décimo terceiro) acima, portanto, 
tivemos essa orientação na Marcha de Vereadores em Brasília, ou seja, uma orientação a nível 
nacional. Ressaltou que todos os projetos de leis de autoria do Poder executivo municipal são 
encaminhados para esta casa precisam ser aprovados, para que o poder executivo faça um bom 
trabalho no município, portanto, o vereador é importante no município tanto quanto os deputados: 
estadual, federal, e os senadores, porque somos nós vereadores que encaminhamos as demandas 
para os deputados e senadores para que o município possa receber os benefícios. Ressaltou que 
solicitou do Senador Paulo Rocha, as seguintes melhorias: a reformas e a conclusão das quadras de 
esportes de Aurora do Pará, a construção da Escola Municipal Pr. Daniel Berg., a continuidade da 
obra da escola da Comunidade Jabuti, e outros recursos. Esteve no Ministério da Educação cobrando 
o andamento da reforma Escola Municipal da Vila Repartimento. Ressaltou que devemos fiscalizar 
e buscar meios para solicitar melhorias nos órgãos competentes. Afirmou que algumas pessoas que 
fazem parte do SINTEPP e também fazem parte do grupo de aplicativo WhatsApp fizeram 



 

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 
 

 

comentários “que o vereador não trabalha e ainda quer aumento salarial”, relatou segundo 
estatística os recursos destinado as câmaras municipais do país, não querem custear despesas como 
diárias e hospedagem e entre outros, para vereadores para participarem de eventos de formação, 
frisou a nível nacional o Presidente da Câmara Municipal se não gastar o recurso com a câmara para 
funcionar de forma justa, citou que segundo estatística a nível nacional o recurso é devolvido a 
prefeitura municipal e infelizmente na maioria das vezes esse recurso não é aplicado em obras e 
sim dividido entre os poderes executivo municipal e legislativo. Ressaltou que independente de 
partidos da posição ou oposição devemos fiscalizar e buscar recursos. Finalizou, dizendo que 
continuará lutando pelas suas ideias e por melhorias da População Aurorense. O vereador 
Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna em nome do Presidente em exercício cumprimentou 
todos os vereadores, em nome do vereador Joelson cumprimentou todos os presentes e as pessoas 
que assiste pela rede social facebook. Disse que concorda com o vereador Rosinaldo em relação à 
situação da saúde pública em nosso município, e quase 80% (oitenta por cento) do funcionamento 
da rede da saúde do nosso município não tem qualidade, e sugeriu que nós vereadores devemos 
solicitar uma reunião com a secretária municipal de saúde para os devidos esclarecimentos. 
Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão e o secretário municipal de obras, 
Valdenir Aguiar Sales, pela recuperação das estradas vicinais da Comunidade São Pedro do 
Ariramba; e parabenizou também a disponibilidade dos tratores e apoio aos agricultores da 
Comunidade Ariramba. Parabenizou o vereador Euclênio Arruda e José Antônio (Toninho do km 
16), pela ação com unidade móvel de saúde, que atendeu e ajudou muitos munícipes, na última 
sexta-feira. Disse ao Presidente em exercício que leve ao conhecimento da Prefeita Municipal, o 
requerimento de autoria do vereador José Rivanaldo, solicitando a recuperação da ponte da 
Comunidade Vale do Capim, e pediu que o requerimento seja atendido com urgência, pois a ponte 
estar intrafegável. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, em nome do Presidente 
em exercício cumprimentou todos os vereadores, em nome do vereador Rosinaldo cumprimentou 
os presentes, e em nome do vereador José Rivanaldo cumprimentou os que acompanham pela rede 
social facebook. Expressou concordância com a fala do vereador Luis Carlos, sobre o assunto 
abordado na sessão anterior sobre o cumprimento do 13º (décimo terceiro) salário e 1/3 (um 
terço) das férias para os vereadores, afirmou que houve comentários negativos referentes a este 
assunto; relatou que uma pessoa tentou denegrir sua imagem com informações deturpadas, frisou 
que essa pessoa verifique o Regimento Interno desta Casa, Lei Orgânica do Município, Constituição 
Federal  e a Lei Orçamentária deste município e de outros municípios para fazer a comparação, 
portanto, existe um teto de 70% (setenta por cento), para pagamento de vencimentos de 
vereadores; disse caso tenha alguma Câmara Municipal que pague o 13º ( décimo terceiro) salário 
e 1/3 (um terço) de férias para os vereadores, desde que cada Câmara cumpra o teto da lei do País, 
e não ultrapasse os 70% (setenta por cento) de despesa, porém pode pagar os vereadores com o 
13º (décimo terceiro) e 1/3 (um terço)de férias. Relatou que esta Casa pode elaborar um projeto de 
lei para os vereadores recebam o 13º (décimo terceiro) e 1/3 (um terço)de férias e aprovarem 
desde que não ultrapasse de 70%( setenta por cento), ou reduzir o salário dos vereadores para cria 
o 13º (décimo terceiro)e 1/3 (um terço) de férias; relatou que quando foi Presidente desta casa no 
ano de 2013 a 2014, foi cobrado pelos vereadores referente a possibilidade de pagar o 13º (décimo 
terceiro) salário dos vereadores; reforçou que a pessoa que tentou denegrir sua imagem com 
comentários levianos que procure um advogado para se informa antes sobre o assunto do 13º 
(décimo terceiro) salário para os vereadores. Ressaltou que este assunto sobre o cumprimento do 
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13º (décimo terceiro) salário de vereadores foi tema tanto no evento na Macha dos vereadores em 
Brasília, a qual participou no mês de agosto deste ano, quanto no evento do 3º Congresso Estadual 
de Câmaras Municipais do Estado do Pará, a qual o vereador Luis Carlos (Carlinho) participou na 
segunda semana deste mês, deixou uma frase popular “ falar de sua pessoa é fácil difícil é ser sua 
pessoa”. Leu dois ofícios: ofício nº 05/2021, solicitando 01 (uma) ambulância para o Município de 
Aurora do Pará e ofício nº 06/2021, solicitando 02 (dois) micro-ônibus para a secretaria Municipal 
de Educação, este recurso é do FNDE e será destinado diretamente para a secretaria de educação, 
ambos os ofícios de sua autoria e serão encaminhados para o Deputado Federal, Celso Sabino. Falou 
ao vereador José Antônio (Toninho), que segunda-feira (22), fez uma visita juntamente com o 
vereador Rosinaldo (Painho), na escola do km 16, onde foram informados por servidores da escola 
que há duas semanas a escola não recebe a merenda escolar, e que ainda tem muitas cebolas e 
também tirou foto do suco em garrafinha. Direcionou ao vereador José Maria de Souza Moreira 
(Bena) em relação que todas as escolas tem merenda escolar, frisou que tem algumas escolas que 
não tem merenda e precisa sim que a merenda seja distribuída em todas as escolas da rede pública 
do nosso município; também visitou na segunda-feira (22) a escola da Vila Repartimento e no ato 
da sua visita constatou que a merenda escolar estar dentro dos padrões legais. Falou que na 
segunda-feira visitou o Posto de Saúde da Comunidade São Pedro km 16, que foi inaugurado 
recentemente, portanto, o mesmo encontra-se fechado às 11:00 horas e leu o comunicado que estar 
na porta do referido posto de saúde “Atendimento médico todas as terças-feiras, às 13:00 horas, na 
Beira do Rio com o Dr. Martins”, Pediu as seguintes informações:  o porquê o posto de saúde do km 
16 encontra-se fechado às 11:00 horas? Pediu o cronograma de horário de funcionamento do 
expediente dos postos de saúde deste Município; pediu que seja especificado o comunicado na porta 
do posto de saúde do km 16, o local, ou seja, o nome da Comunidade que o Dr. Martins faz 
atendimento e também que seja colocado em todos os postos de saúde o horário de funcionamento 
de expediente. Falou sobre a falta de merenda escolar da escola da Comunidade São Pedro, 
explicitou que os alunos receberam dois kits de merenda escolar durante este ano, sendo que um 
kit foi distribuído aos alunos, por conta de um mandato do Ministério Público da Comarca deste 
município, e também falou sobre a falta de merenda dos alunos que fazem atividades remota, pediu 
ao líder de governo José Antônio (Toninho), que seja tomada as medidas cabíveis das problemáticas 
acima. Uma Parte ao vereador e líder de governo municipal, José Antônio da Silva Araújo, disse que 
o Ministério Saúde exige a carga horária de funcionamento dos postos de saúde de 40 horas 
semanais, porém fica a critério da secretaria municipal de saúde do município  a distribuição dessa 
carga horária, citou que o posto de saúde da Comunidade São Pedro do km 16 funciona o expediente 
de atendimento aos serviços básicos à população sendo 04 horas pelo período da manhã e 04 horas 
pela tarde, acredito que os demais postos de saúde do município funcionam  o expediente em dois 
períodos já mencionados; explicitou que hoje o posto de saúde da referida Comunidade 
disponibiliza de consultas médicas (os atendimentos não são diariamente), de técnicos em 
enfermagem  como plantonistas no fim de semana, e também temos uma ambulância a disposição 
da população da comunidade, e agradeceu a gestão municipal atual pelo funcionamento do posto 
de saúde, portanto, este posto de saúde passou 06 (seis) anos fechado na gestão municipal anterior 
e a população ficou sem acesso aos serviços básicos, como técnico em enfermagem e outros, sugeriu 
ao vereador Joelson que encaminhe um ofício a secretária municipal de saúde, solicitando a mesma 
esclarecimentos sobre seus questionamentos em relação ao horário de funcionamento de 
expediente dos posto de saúde do município. Finalizou agradecendo a todos. O vereador José 
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Rivanaldo Araújo usou a tribuna em nome do Presidente em exercício saudou todos os munícipes 
presentes e os que estão nos assistindo pela rede social Facebook. Parabenizou os requerimentos 
acima apresentados nesta casa e todos são de fundamental importância para o município; disse que 
não apresentou requerimentos nesta casa de leis para cobrar melhorias para o município e colocou-
se a disposição deste Poder Legislativo. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna em 
nome do Presidente em exercício cumprimentou todos os presentes. Em relação o posto de saúde 
do interior fechar para o almoço, disse que conversou com a secretária municipal de saúde e sugeriu 
a mesma que revesse o horário do almoço nos postos de saúde, onde há dois servidores dá para 
fazer o reversamento, porque a doença não tem hora pra chegar, então não tem motivo para que o 
posto de saúde fique fechado são 08 horas por dia a serem cumpridas pelo servidor e a Prefeita 
Municipal ainda paga os plantonistas, concordo com os demais vereadores, mas o que estiver 
incorreto temos sim que falar a verdade. Falou sobre a ação de saúde que houve nos dias 19 e 20 do 
corrente mês, que contou com a presença de especialista que o município nunca teve condição de 
oferecer, como médico ginecologista, pediatra e outros. Relatou que recebeu uma visita de uma 
Senhora agradecendo pelo atendimento da ação que atendeu seu filho muito bem. Ressaltou sobre 
o problema de saúde da sua esposa que há dois anos foi diagnosticada através de exame 
cardiologista com arritmia cardíaca, portanto, não foi descoberto a solução para a doença, e agora 
recentemente em uma viagem a Goiânia/GO, sua esposa foi diagnosticada por um especialista que 
seu caso é cirúrgico, por conta de um sopro no coração; analisando essa situação vejo que 
precisamos melhorar ainda mais a área da saúde pública, então toda vez que vai a Belém/PA, 
juntamente com parceiro José Antônio (Toninho), citou em busca de ação; lembro do nobre colega 
vereador Luis Carlos, que foi crucificado por entender  que o vereador necessita de um adicional 
salarial, ressaltou que nenhum vereador vai a Belém/PA, com menos de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) de gastos, enquanto que a diária recebida é de R$: 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 
agradeceu todos que contribuíram com a ação unidade móvel de saúde Instituto Deuseny Santos, 
realizada nos dias 19 e 20 deste mês, a médica Alessandra, Dr. Eric Monteiro, Prefeito Municipal de 
Ananindeua, Dr. Daniel; sabemos que a vida é feita de desafios e obstáculos e precisamos superar e 
muito deles são necessários para ser que acreditam no desafio e na capacidade de sairmos 
vitoriosos de trazer alegria e conhecimentos a todas as comunidades que precisam receber 
atendimentos de serviços básicos da ação de saúde; em nome do vereador José Antônio (Toninho) 
e de sua pessoa, agradeceu o apoio da Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão e a secretária municipal 
de saúde, Alcione Santana, que acreditaram no sucesso e atendimento da ação de saúde, que foi 
realizado em nossa cidade fruto dessa parceria que são as contribuições e aprendizados adquiridos 
será de grande valia; reafirmamos à disposição de novas parcerias para juntar novas ações; 
agradeceu especialmente a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão Miranda pelo acolhimento da 
equipe médica dando-lhe alimentação e hospedagem por dois dias. O vereador José Antônio da 
Silva Araújo usou a tribuna, cumprimentou os vereadores, funcionários, a plateia que nos assistem 
e os que acompanham pela rede social. Fez agradecimentos a Deus. Agradeceu o Prefeito Municipal 
de Ananindeua/PA, Dr. Daniel, Dra. Alessandra, por trazer o Instituto Deuseny Santos com ação 
móvel de saúde nos dias 19 e 20 do corrente mês, que ofereceu atendimento a população de Aurora 
do Pará com os seguintes especialistas: pediatra, ginecologista, clínico geral, odontólogo, entre 
outros, e realização de exames como: ultrassom, transvaginal e outros; agradeceu também o apoio 
do vereador Euclênio Arruda, que explanou muito bem os acontecimentos da ação de saúde. 
Ressaltou que estamos alinhando uma parceria com a equipe da Dra. Alessandra a possibilidade de 
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viabilizar atendimentos com vários especialistas em Belém/PA, uma vez por mês no sábado ou em 
menos tempo para atender em média 40 (quarenta) pacientes deste município, haja vista o 
município não possui médicos especialistas na área da saúde pública. Disse de uma forma figurativa, 
eu estive observando aqui que o Poder Legislativo colocou duas matérias para ser votadas e o poder 
executivo municipal colocou três matérias para serem analisadas, discutidos e votadas, três 
projetos importantes que esta casa irá analisar primeiramente através de suas comissões 
competentes deste poder legislativo e posteriormente levado ao plenário e com certeza votada, 
parabenizou a gestão pela iniciativa de trazer os projetos serão para desenvolver o município. Em 
relação aos questionamentos dos vereadores Rosinaldo e Joelson sobre os horários de 
funcionamento dos postos de saúde, pediu a vossas excelências que encaminhe um ofício a 
secretária municipal de saúde, solicitando esclarecimentos em relação ao horário de funcionamento 
dos postos de saúde deste município, e também encaminhe um ofício a secretária municipal de 
educação, solicitando informação sobre a data de distribuição da merenda escolar aos alunos da 
rede municipal; explicitou que a através do  aplicativo WhatsApp recebeu mensagens da Senhora 
Iraci, diretora da escola do km 16 e da secretária municipal de educação, que a merenda da escola 
do km 16 acabou na quarta-feira anterior, porém os kits de merenda estão sendo distribuídos aos 
alunos da referida escola. Falou que recebeu uma ligação agora a pouco da Prefeita Municipal 
pedindo o apoio de todos os vereadores para irem até a empresa CIBRASA fazer cobranças do 
repasse do cimento que é doado ao município, porque a doação é uma cota de 12 (doze) vezes e até 
a presente data o município recebeu quatro repasses, então pediu a Mesa Diretora em exercício 
desta casa que formasse uma comissão de vereadores juntamente com o jurídico da Prefeitura 
Municipal e fossemos amanhã (24), até a CIBRASA para fazer as cobranças cabíveis para normalizar 
o recebimento do cimento, sabemos que o município não recebe Royalties da CIBRASA e nem 
imposto; disse quando foi vereador desta casa no ano de 2009, foi formado uma comissão de 
vereadores da época e foram até a CIBRASA cobrar  o repasse do cimento para o nosso município 
que se encontrava na mesma situação atual e de imediato foi resolvido o repasse do cimento para o 
município, citou que há anos o nosso município vem sendo lesado por empresas que não pagam 
impostos ao município como o  Frigorifico que na época a maioria dos vereadores e o poder 
executivo municipal se acomodaram e durante o funcionamento do mesmo o Município de Mãe do 
Rio/PA, arrecadou os impostos, e o nosso município deixou de arrecada os impostos; falou sobre a 
empresa de Caulim de Mineração que por meio de dutos transporta  o minério, portanto, esses dutos  
passam dentro do território do nosso Município,  frisou que até a presente data o município não 
recebeu os impostos da empresa acima. Disse que nós temos que trabalhar, fiscalizar, legislar e 
cobrar em prol do Município. Ressaltou que não participou da sessão ordinária anterior, portanto, 
através das redes sociais teve conhecimento de comentários referentes a sessão anterior sobre os 
vereadores receberem o 13º (décimo terceiro) salário, frisou que o nosso município é muito carente 
e nós como vereadores precisamos ajudar, mas as vezes acabamos fazendo uma política de 
assistencialismo com o nosso próprio salário e tendo em vista toda essa situação crítica financeira 
que o país e o mundo está atravessando problemas de saúde, financeira e outros; no seu ponto de 
vista, sobre o 13º (décimo terceiro) salário para o vereador, afirmou que deveríamos esperar  
passar essa crise mundial, por conta que fica difícil a população entender o aumento de salário dos 
vereadores no momento de crise; disse que acha inviável falar ou tratar deste assunto do 13º 
(décimo terceiro) salário para os vereadores receberem,  portanto, respeito a opinião  de todos, 
deixou bem claro que se caso vim para esta casa qualquer matéria em relação ao 13º (décimo 
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terceiro) salário, desde já antecipo oposição. Agradeceu a todos pela presença e as pessoas que 
assiste pelo facebook e desejou uma boa terça-feira a todos. O vereador José Lucilvio da Costa 
Lima usou a tribuna em nome do Presidente em exercício cumprimentou todos os vereadores, a 
plateia e as pessoas que assistem pela rede social facebook. Parabenizou o vereador José Antônio 
(Toninho) e Euclênio pela realização da ação de saúde nos dias 19 e 20 deste mês, que trouxe equipe 
médica que beneficiou vários pacientes que estavam precisando de pediatria, ginecologia, 
odontologia, clínico geral e outros, e com exames de ultrassom. Ressaltou sobre a fala do vereador 
Luis Carlos (Carlinhos) na sessão anterior sobre 13º (décimo terceiro) salário para os vereadores e 
1/3 (um terço) das férias, que não houve nenhuma matéria apresentada nesta casa em relação ao 
13º (décimo terceiro) salário e férias para os vereadores, porém esse tema foi comentado, portanto, 
virou polêmica nas redes sociais. Falou sobre o PCCR da educação da rede municipal, foi votado por 
esta casa de leis e o PCRR da saúde está sendo analisado. Na sessão anterior a discussão foi sobre a 
segurança pública do município, portanto, foi solicitado reforços do policiamento para o município, 
mas a população tem que fazer sua parte em fazer o boletim de ocorrência, fazer denuncias para 
facilitar o trabalho da polícia. Eu gostaria de falar sobre o cimento que o município recebe da 
empresa CIBRASA, e sugeriu a assessoria jurídica e ao poder executivo municipal que não conceda 
a licença do alvará para empresa, assim impedindo a exploração do minério no município, a não ser 
que a mesma se comprometa a fazer todos os repasses pendentes e venha assumir um compromisso 
sério com a Prefeitura Municipal de Aurora do Pará; parabenizou e agradeceu o secretário 
municipal de obras, Valdenir Aguiar Sales, por atender e fazer lombadas na Rua Almeida, que com 
certeza é uma prevenção de acidentes na rua. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, 
em nome do Senhor Jesus cumprimentou todos os vereadores e os munícipes presentes e os que 
acompanham pela rede social facebook. Compartilhou a fala do vereador Luis Carlos, em relação 
que alguns vereadores só têm como renda o salário de vereador, e disse que o próprio se encaixa 
nessa situação, e que muitas vezes o seu salário acaba rapidamente, mas deu graças a Deus, pois 
lutou para ser vereador. Esteve na semana passada visitando o posto de saúde da Vila Santana do 
Capim, e foi bem recebido pela equipe do posto; também visitou a escola da referida comunidade, 
inclusive chegou na hora do lanche dos alunos, na oportunidade reuniu com os participantes de 
uma escolinha de futebol, disse que foi muito proveitoso a sua ida até a Vila de Santana do Capim. 
Agradeceu à Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, pela reforma do posto de saúde da 
Comunidade Ipitinga e pela reforma em andamento da escola Santa Terezinha, que estar sendo 
pintada. Parabenizou a secretária municipal de educação, Vanuza Casais por estar cumprindo o 
cronograma de visitas as escolas nas comunidades: Barreirinha, Bom Remédio, Ipitinga e outras 
Comunidades do município, assim fazendo o levantamento das escolas que precisam de melhorias 
para o retorno das aulas no próximo ano. Parabenizou o Secretário Municipal de Meio Ambiente, 
Jotaci Ferreira Lima (Jataci), por sempre estar disposto a ajudar. Disse ao líder de governo, José 
Antônio (Toninho), que leve até a Senhora Prefeita, que quando precisar de aterro ir até a BR 010, 
km 64, na residência da mãe da Senhora Bel, portanto, a moradora disponibilizou o terro para o 
município. Pediu que seja providenciado a conclusão da obra do ginásio de esporte da Comunidade 
Ipitinga. Agradeceu a Secretária Municipal de Saúde, por ter disponibilizado um médico na quinta e 
sexta-feira para atender a população da Comunidade Ipitinga e Região, porém esse atendimento 
está desafogando a UBS e o hospital na sede do município. O vereador José Maria de Souza 
Moreira usou a tribuna, em nome do vereador José Rivanaldo cumprimentou os vereadores, em 
nome do secretário municipal de meio ambiente, Jotaci saudou os munícipes presentes e os que 
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acompanham pela rede social facebook. Disse que agora a pouco recebeu um convite da professora 
Anginery Nei, convidando para a I Jornada de Gratidão aos povos negros Capienses que será 
realizado no dia 28 deste mês, no Centro Cultural Luciane Santos na comunidade Benevides/ Beira 
do Rio Capim, das 09:00 horas às 20:00 horas. Compartilhou a fala do vereador José Antonio 
(Toninho)em questão ao horário de funcionamento do expediente do postos de saúde, às 11:00 
horas estar fechado, disse que concorda que  os posto de saúde não podem ficar fechados no horário 
de almoço, sabemos que temos uma carga horária a ser cumprida. Compartilhou a fala do vereador 
Euclênio em relação se possui dois técnicos de enfermagem em um posto de saúde, não concordo 
em hipóteses ausentar-se os dois técnicos ao mesmo tempo deixando o posto de saúde fechado, mas 
é necessário se fazer um escalamento dos servidores do posto de saúde no horário de almoço, e 
também se for o caso de fazer um treinamento de capacitação que faça o reversamento. Sugeriu ao 
vereador Joelson que encaminhe um ofício para a secretária municipal de saúde solicitando a 
mesma o cronograma de horário de funcionamento de atendimento dos postos de saúde do 
município.  Ressaltou que a secretária municipal de educação, Vanuza Casais está trabalhando 
arduamente na providência do cronograma das escolas que serão reformados para receber os 
alunos no ano de 2022. Falou que os trabalhos estão avançando no município e todas as críticas 
serão absorvidas como incentivo. Compartilhou a fala do vereador Joelson falou em relação que a 
Prefeitura Municipal estar tirando pirraça do terreno destinado para a construção da escola Pr. 
Daniel Berg., ressaltou que o problema já foi sanado e que o mesmo será usado para a construção 
da tão sonhada escola Pr. Daniel Berg. Explicitou que há comentários que a escola Pr. Daniel Berg. 
irá ser fechada, afirmou que não procede esses comentários sobre o fechamento a escola Daniel 
Berg., todavia a secretária de educação já está providenciando um espaço amplo para funcionar a 
escola no próximo ano, em quanto não se constrói o prédio da escola acima. Em seguida o Senhor 
Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 
doze horas e seis minutos, convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima 
sessão no dia 30 de novembro de 2021, e não havendo mais nada a tratar o primeiro secretário em 
exercício da Câmara Municipal de Aurora do Pará, lavrei a presente Ata que após lida, discutida e 
votada será assinada por mim, pelo Presidente em exercício e pelos demais Vereadores.  

José Maria de Souza Moreira, presidente:_________________________________________________________________ 

Pedro Nunes Pantoja, 1º secretário em exercício:_________________________________________________________ 

Luis Carlos Araújo do Nascimento, 2º secretário em exercício:___________________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza:___________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da silva Oliveira:_____________________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
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Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 


