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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 024/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em trinta de novembro de dois mil e vinte 
e um.  
Aos trinta 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 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 Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, Raimundo da Silva Amorim. A falta justificada do vereador Rosinaldo Lima de 
Moura. Justificativa verbal proferida pelo vereador José Maria de Souza Moreira justificando 
a ausência do vereador José Lucilvio da Costa Lima por encontra-se em Belém/PA. Após constar 
número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão e convidou o vereador Pedro Nunes Pantoja, para fazer a leitura de um texto da 
Bíblia Sagrada, leu em Colossense capítulo 3 versículos 3. Dando prosseguimento o primeiro 
secretário fez a leitura da Ata da sessão ordinária do dia 16/11/2021, após lida, foi colocada em 
discussão, não havendo discussão. Em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores 
presentes. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra ao 
Tenente Coronel- Comandante do CPR VI, Denis Gonçalves do Espírito Santos para falar 
sobre a segurança pública de Aurora do Pará, fez seus agradecimentos a Deus, saudou todos os 
vereadores em nome do Presidente desta Casa, Magno Rodrigo Pereira Miranda, a qual tenho muita 
estima e apreço. Disse que o Senhor Presidente Magno solicitou o apoio na segurança pública visto 
ao número de roubos acontecidos na cidade. Disse que quanto a segurança pública não depende 
apenas de policiamento, mas sim de um conjunto de fatores, como políticas públicas voltadas para 
a população, que gera emprego, renda, educação, princípio familiares, cultural, citou que atualmente 
muitas famílias não educam devidamente seus filhos, não repassam princípios, valores e vida em 
coletividade. Frisou que devido a pandemia muitas pessoas perderam seu emprego, algumas 
recebem o apoio financeiro do governo e outras não, com isso, forma-se pessoas sem renda, e por 
consequência aumenta o número de criminalidade. Disse no início da gestão da Prefeita Municipal, 
Vanessa Gusmão, o município possuía somente uma viatura, mas graças ao governador estadual 
Helder Barbalho, que investiu no policiamento do estado, renovou e aumentou a frota de carros 
com suporte adequado, presença de policiamento motorizado, rádios para comunicação, 
policiamento para reforço, entre outros, para melhor atender as comunidades. Disse que o último 
crime no município letal e intencional (homicídio), lesão corporal seguido de morte (latrocínio), foi 
em 06 de fevereiro deste ano, completando 297 (duzentos e noventa e sete) dias sem esse tipo de 
crime; em relação ao ano passado o número de delitos roubos em geral, veículos e furto, estamos 
em um número decrescente, com exceção de roubo de veículos, esses dados são oficiais do estado, 
da SIAG e SEGUP, e são informados por folder virtuais para as autoridades municipais. Os dados 
estatísticos oficiais dependem do número de boletins de ocorrência registrados, e quando não há 
registros e alguém nos repassa a situação, o mesmo  solicita o reforço da segurança pública nós 
temos uma resposta imediata, por isso trouxéssemos em dois finais de semana, de quinta-feira a 
domingo a operação Impacto, remanejamento de guarnições de outros municípios como 
Paragominas e Mãe do Rio, mas 04 guarnições para fazer diversas ações como abordagem em 
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veículos, bares, bloqueios policiais. O deslocamento é feito em comboio para mostrar força, de 
forma técnica. Disse em relação ao efetivo, o estado do Pará há um grande número de policiais 
militares indo para reserva renumerada, que consiste em cumprimento de 30 anos de serviço como 
policial, em uma nova reforma do sistema de proteção social policial foi estendido para 35 anos de 
serviço; em relação a diminuição dos efetivos em Aurora do Pará, compensamos a segurança pública 
em ações e operações extraordinárias ou conforme a solicitação das autoridades municipais. Disse 
em relação a formação de novos policiais, será no dia 16 de janeiro de 2022 e devem formar em 
setembro, com certeza o município será contemplado com mais policiais. O Senhor Presidente 
fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra ao Delegado da Polícia Civil- 
Titular de Mãe do Rio/PA, respondendo por Aurora do Pará, Felipe Ferreira Silva, para 
prestar esclarecimentos referente a segurança pública de Aurora do Pará, cumprimentou 
todos os presentes. Agradeceu os vereadores pelo convite para se fazer presente nesta Câmara, 
disse que é sempre uma satisfação para a polícia civil prestar esclarecimentos sobre o assunto da 
segurança pública. Parabenizou o Tenente-Coronel, Denis, pelo seu pronunciamento e pelo 
conhecimento da realidade tanto do Município de Aurora do Pará quanto da polícia militar. Disse 
que entende quando os vereadores relatam que passa pouco tempo na Delegacia de Aurora do Pará, 
por conta que sou delegado titular de Mãe do Rio e também respondendo pelo Município de Aurora 
do Pará, porém a demanda de criminalidade do Município de Mãe do Rio é duas vezes maior que  
Aurora do Pará, disse que  é humanamente impossível estar em dois municípios ao mesmo tempo, 
a sua presença é mais em Mãe do Rio, devido a demanda que é maior; explicitou que também 
responde pela  Delegacia de Ipixuna do Pará e as vezes é convocado para tirar plantão na Delegacia 
de Paragominas/PA. Disse que a Delegacia de Aurora possui 03 (três) investigadores que reversão 
por plantão, sendo que tem plantão que são 02 (dois) investigares e outro plantão só tem um 
investigador, trabalhamos com esses efetivos reduzidos. Parabenizou a Prefeita Municipal, Vanessa 
Gusmão, por disponibilizar 02(duas) servidoras para prestar o serviço de escrivã, por motivo que a 
Delegacia possui uma escrivã efetiva. Apresentou números de 01 de janeiro deste ano até a presente 
data de 154 (cento e cinquenta e quatro) processos investigativos instaurados são inquéritos 
policiais como: flagrante, participação de pedofilia entre outros procedimentos; Ações exclusivas 
da Polícia Civil realizou 03 (três) prisões por tráficos de drogas em flagrante com 05 (cinco) pessoas 
apreendidas; foram cumpridos 03 (três) mandatos de prisão preventiva de pessoas envolvida em 
crimes e homicídios; 04 (quatro) motos recuperadas; 30 (trinta) aparelhos celulares recuperados; 
01 (uma )pistola apreendida; 02 (dois) mandatos de prisão com sentença criminal. Ressaltou sobre 
os 297 (duzentos e noventa e sete) dias sem homicídios neste município, esse resultado é um 
trabalho preventivo, frisou que Aurora do Pará é o município do estado do Pará que estar há mais 
dias sem homicídio. Falou sobre suspeita de um homicídio na zona rural, mas a população local não 
permitiu que a polícia fizesse a remoção do corpo, foi registrado a ocorrência foi instaurado o 
inquérito, e o autor deste crime está com a prisão decretado pela Comarca da Justiça de Aurora do 
Pará, até apresente data a pessoa ainda não foi encontrada. Com relação dos aos canais de 
comunicação da polícia com a população deixou o nº 181 disponível a população para denúncia, 
após a denúncia tenho o prazo de 15 dias para realizar os procedimentos e apresentar o resultado, 
frisou que a população precisa ligar no disque denúncia 181; disse que pode fazer qualquer 
denúncia pelo 181, citou perturbação de sossego, tráfico de drogas e outros; ressaltou que não é só 
o município de Aurora do Pará que tem dificuldades de ligar para 181, portanto, os demais 
municípios do estado do Pará enfrenta essa mesma situação. Disse que esta Câmara pode solicitar 
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do governo do estado melhorias no canal de comunicação entre a população e a polícia. Citou que 
no estado do Amapá a população utilizar o disque denúncia 181. Em relação as festas que há 
perturbação do sossego, essa situação é complicada, por conta que o denunciante não vai a 
Delegacia fazer os procedimentos; disse que estar tentando resolver essa problemática de 
perturbação de sossego, irá cumprir o que está na lei exigindo dos proprietários de bares e casas de 
shows os seguintes documentos: CNPJ, licença do corpo de bombeiros, alvará de licença da 
Prefeitura Municipal, após a regularização dessa documentação a polícia emitirá a licença da polícia 
civil. Falou sobre a questão de suspeita de suicídio de um cidadão que aconteceu no limite do 
Município de Capitação com Aurora do Pará, a demora de resolver a situação por conta de limite 
entre os dois municípios, portanto, acionou o IML para fazer a remoção do corpo, porém essa 
situação é tramitada pela Delegacia de Capitão Poço, por questão burocrática a Delegacia de Aurora 
do Pará não pode fazer os procedimentos. Destacou das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 
18:00hs a Delegacia estar de portas abertas para o cidadão fazer o registro de boletim de ocorrência; 
ressaltou que a Delegacia ficou com o portão fechado, por conta da pandemia, mas atendia casos 
graves; parabenizou a equipe da Delegacia pela qualidade do trabalho e pela honestidade. Frisou 
que não aceita e nem tolera corrupção de nenhum servidor da polícia civil. Disse que é de suma 
importância o cidadão fazer o registro de boletim de ocorrência na delegacia, para que seja feito 
todos os procedimentos para elucidar o fato que consta no boletim de ocorrência. Falou sobre as 
dificuldades de combater as drogas não é só município de Aurora do Pará, mas sim a nível de país, 
portanto, a polícia faz apreensão do traficante, porém a partir de 3 meses a justiça da liberdade para 
o traficante. Falou sobre a última decisão do STJ e STF que determinou que a polícia não pode entrar 
em uma residência com suspeita de traficantes, por motivo que tem que ter uma autorização do 
proprietário da residência permitido a entrada da polícia, mesmo assim a polícia militar continua 
fazendo apreensões de traficantes nas ruas patrulhando.  Foi feito um levantamento na qual o 
tráfico gera roubos, furtos, latrocínios entre outros. Disse que a polícia recebeu denúncias por mês 
de 11 (onze) pontos de traficantes, ou seja, boca de fumo, portanto, frisou que o juiz deferiu os 
mandatos de prisão dos traficantes, por motivo que não tem comprovação como: vídeo, fotos do 
traficante vendendo drogas, essa situação dificulta o combate aos traficantes de drogas. Ressaltou 
a falta de apoio aos policiais, mesmo assim continuamos fazendo o nosso trabalho. Reforçou que a 
população ligue para o disque denúncia 181.  Fez agradecimentos a esta Câmara e a Prefeitura 
Municipal, disse que a polícia precisa de apoio para trabalhar, por conta que a polícia civil trabalha 
com um quadro defasado. Colocou-se à disposição desta casa e da população e também a receber 
críticas construtivas e destrutivas. Ato contínuo, o primeiro secretário fez a leitura dos expedientes: 
Parecer nº Conjunto nº 017/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e Finança e 
Orçamento, ao Projeto de Lei Municipal nº 015/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
Autoriza o valor da UFM - Unidade Fiscal Municipal de Aurora do Pará os exercícios de 2021 e 2022 
e dá outras providências. Parecer nº Conjunto nº 018/2021, das Comissões de Justiça e Redação 
de Leis e Finança e Orçamento, ao Projeto de Lei Municipal nº 016/2021, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, Institui a Lei Geral de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 
microempreendedor Individual do Município de Aurora do Pará e dá outras providências. 
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. O Parecer Conjunto 
nº017/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e Finança e Orçamento, ao Projeto de Lei 
Municipal nº 015/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, Autoriza o valor da UFM - 
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Unidade Fiscal Municipal de Aurora do Pará os exercícios de 2021 e 2022 e dá outras providências. 
O Senhor Presidente colocou em discussão o Parecer Conjunto nº 017/2021, e como nenhum 
vereador se manifestou. O Parecer nº Conjunto nº 018/2021, das Comissões de Justiça e Redação 
de Leis e Finança e Orçamento, ao Projeto de Lei Municipal nº 016/2021, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, Institui a Lei Geral de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 
microempreendedor Individual do Município de Aurora do Pará e dá outras providências. O Senhor 
Presidente colocou em discussão o Parecer Conjunto nº 018/2021, o Relator da Comissão de 
Finanças e Orçamento, José Antônio da Silva Araújo, cumprimentou dos os presentes, ressaltou que 
juntamente com os demais membros das Comissões, após análise minucioso dos Projetos de leis 
Municipais números 015 e 016/2021, são de suma importância para o Município de Aurora do 
Pará, decidiram Pareceres Conjuntos números 017 e  018/2021 favoráveis, em seguida o Senhor 
Presidente colocou em votação os Pareceres Conjuntos números 017 e 018/2021, juntamente 
com os Projetos de Leis Municipais números 015 e 016/2021, foram aprovados por 
unanimidade dos vereadores presentes. Leu um ofício nº 305/2021- PMAP- GP, encaminho a 
consideração dessa ilustre Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 012/2021, estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Aurora do Pará para o exercício econômico-financeiro de 2022. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a 
ordem de inscrição. O vereador Joelson da Silva Oliveira dispensou a palavra. O vereador José 
Rivanaldo Araújo usou a tribuna em nome do Presidente desta casa cumprimentou todos os 
vereadores, funcionários desta casa e demais munícipes. Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, 
Vanessa Gusmão e o Secretário Municipal de Obras, Valdenir Aguiar Sales, por terem realizado a 
manutenção de iluminação pública da Comunidade do km 5. Cobrou novamente a falta da reforma 
da ponte da Comunidade Vale do Capim, pois os ônibus escolares trafegam sobre a ponte, e assim 
colocando em risco a vida das pessoas, frisou que os munícipes da referida Comunidade doaram a 
madeira para a fazer a construção da ponte. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou 
a tribuna, em nome do Presidente desta casa cumprimentou todos os vereadores e munícipes 
presentes e os que acompanham pela rede social facebook. Parabenizou o Presidente, Magno 
Rodrigo, pelo nascimento do seu filho João Miranda. Convidou a classe de professores para 
participar do processo democrático no SINTEPP, a eleição para fazer a composição da coordenação 
do município e outra para fazer a coordenação do estado, e também o conselho fiscal, nos dias 30 
de novembro até o dia 02 de dezembro do ano corrente, disse que é de suma importância a 
participação da classe trabalhadora da educação ao SINTEPP, pois os nossos direitos são 
assegurados pelas lutas da classe, que compõe o sindicato. O vereador José Antônio da Silva 
Araújo usou a tribuna cumprimentou os vereadores, funcionários, a plateia presente e as pessoas 
que assistem pela rede social facebook. Iniciou seu discurso pedido o apoio da Mesa Diretora desta 
Casa para solucionar a problemática que há nas margens da PA 252, no km 16, na qual tem uma 
cratera que ocasiona diversos acidentes, já solicitei através de ofícios ao SETRAN os devidos 
reparos, cheguei a ir até ao polo do SETRAN conversar com o diretor e com chefe da empresa G.E, 
que faz a manutenção da rodovia PA, mas até o presente momento não obtive respostas, e disse que 
enviou ofício ao Ministério Público com o nome de todos os vereadores para que o órgão 
competente venha intervir e solucionar o problema da cratera acima. Disse que um dos carros 
destinados ao uso exclusivo desta Casa, a Camionete Triton, que está avaliada em R$: 200 (duzentos 
mil reais), a mesma foi comprada com os recursos desta Câmara pelo ex-presidente desta casa, 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo, se encontra restringida ao uso, pois a sua documentação 
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estar irregular com o chassis clonado, e a empresa que vendeu a caminhonete  já teve tempo 
suficiente para regularizar a situação, por isso, a empresa deve se responsabilizar pelo erro, e nós 
como vereadores devemos tomar a iniciativa para solucionar esse problema, sugeriu que seja feita 
uma comissão de vereadores para entrarmos com uma ação na justiça e recuperar a Caminhonete 
para que possamos continuar trabalhando, e visitando nossas Comunidades. Uma parte ao 
Presidente desta Casa, Magno Rodrigo,  disse que esta casa já entrou com uma ação na justiça contra 
a empresa, e por orientação jurídica, a caminhonete estar guardado na garagem desta Casa, e fora 
de circulação para que não seja apreendida, e também para que  a empresa venha buscar, e não 
percamos nossos direitos; disse que a empresa estar responsabilizando o DETRAN e a 
concessionária Mitsubishi. Externou aos vereadores, que a última sessão foi discutido sobre a ida 
dos vereadores até a empresa CIBRASA, e assim estive na empresa na quarta-feira anterior 
juntamente com os vereadores: Euclênio Arruda, José Rivanaldo e Raimundo (Raimundinho do 
Maracujá), conversamos com a Senhora Odineia, que faz parte da chefia da empresa CIBRASA, disse 
que houve entendimento entre as partes e que a 3ª (terceira) e 4ª (quarta) cota de cimento já foi 
liberada para o município de Aurora do Pará. Frisou que esta Casa estar à disposição para contribuir 
e resolver algumas situações em benefício do município, estamos para servir a população. 
Parabenizou a iniciativa desta Casa por convidar o Delegado da Polícia Civil e o Tenente-Coronel, 
para se fazerem presente nesta casa para prestar esclarecimentos sobre a segurança do nosso 
Município, na qual esclareceram sobre as estatísticas da ação impacto no município. O vereador 
Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna em nome da Mesa Diretora cumprimentou todos os 
vereadores, em nome do recém-nascido João Miranda, cumprimentou todos os munícipes. Falou 
que em seu discurso primeiramente faz suas reivindicações e por último os agradecimentos pelas 
obras realizadas no município. Disse que é muito cobrado pelos munícipes da Comunidade Rocinha, 
em relação a falta de iluminação pública, ressaltou que esse assunto da iluminação pública já estar 
cansativo, porque cobro demasiadamente em todas as sessões, e o secretário municipal de obras 
muitas vezes não tem respostas; disse que após a conclusão dos reparos da iluminação pública da 
sede do município iriam realizar a manutenção da iluminação da referida Comunidade e até o 
presente momento não foi providenciado. Agradeceu as ornamentações Natalinas no município, 
que este ano, pela primeira vez estar brilhante, pois o Natal é um momento de renovarmos as nossas 
energias, nascimento do menino Jesus, benção, e fazer o bem ao próximo. E deixou uma frase de 
reflexão “há diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho”. Raimundo da Silva Amorim 
dispensou a palavra. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, em nome do Senhor Jesus 
cumprimentou todos os vereadores, os munícipes presentes e os que acompanham pela rede social 
facebook. Agradeceu ao convite da escola na Comunidade de Santana do Capim, onde teve diversas 
apresentações como: desfiles, teatros, show de calouros. Agradeceu a Prefeita Municipal, Vanessa 
Gusmão, pelas reformas da UBS e a escola, ambas reformas na Comunidade Ipitinga, os trabalhos 
estão ficando de ótima qualidade. Disse que nós vereadores muitas vezes somos impacientes e 
queremos todos os pedidos de obras e reformas para logo, mas temos que lembrar que só temos 11 
(onze) meses de mandato. Agradeceu novamente a Senhora Prefeita por lembrar da Comunidade 
Ipitinga. O vereador José Maria de Souza Moreira dispensou a palavra. O vereador Magno 
Rodrigo Pereira Miranda dispensou a palavra. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a 
presença do Tenente-Coronel e do Delegado da Polícia Civil e demais presentes e declarou 
encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte e cinco minutos, convidando os Senhores 
Vereadores para participarem da próxima sessão no dia  07 de dezembro de 2021, e não havendo 
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mais nada a tratar o primeiro 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, 1º secretário:______________________________________________________________ 

Pedro Nunes Pantoja: 2º secretário:________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
 


