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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 025/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em sete de dezembro de dois mil e vinte e 
um.  
Aos sete dias do mês de dezembro 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 Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, 
Luis Carlos Araújo do Nascimento, Rosinaldo Lima de Moura. A falta justificada do vereador 
Raimundo da Silva Amorim. 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 Mateus capítulo 3 versículos 7. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura das Atas das sessões ordinárias dos dias 23/11 
e 30/11/2021, após lidas, foram colocadas em discussão, não havendo discussão. Em votação, 
foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência o primeiro 
secretário continuou com a leitura dos expedientes; Ofício nº 307/2021- GAB/PREF/PMAP, o Poder 
Executivo Municipal de Aurora do Pará, na pessoa sua Excelentíssima prefeita Municipal que este 
subscreve, se reporta a Vossa Excelência no sentido de requerer o recebimento em protocolo do 
Projeto de Lei Municipal, que dispõe sobre o nome do ESF – Posto de Saúde – do Bairro Manelândia 
localizado no município de Aurora do Pará. Ofício nº 308/2021 – GAB/PMAP, nobre Presidente, 
venho por meio deste apresentar-lhe em anexo o Projeto de Lei Municipal, altera a estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará; cria a Secretaria Municipal de Cultura, 
Desporto e Lazer, unifica as Secretarias Municipais de Administração e finanças e cria a Secretaria 
Municipal de Planejamento, e dá outras providências. O Parecer Conjunto nº 019/2021, das 
Comissões de Justiça e Redação de Leis e Finança e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de 
Lei Municipal nº 012/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que Estima a Receita e Fixa 
a Despesa do Município de Aurora do Pará, para o exercício financeiro de 2022. Ofício nº 010/2021-
CMAP, de autoria do vereador Rosinaldo Lima de Moura, a Câmara Municipal de Aurora do Pará na 
pessoa do seu Exmo. Sr. Vereador que este subscreve, vem perante Vossa Senhoria convidar-lhe 
para que compareça na sede deste Palácio Legislativo Municipal no próximo dia 07 (sete) de 
dezembro de 2021, às 10hs:30min., para fins de participar de uma reunião com o objetivo de prestar 
esclarecimentos pertinentes aos medicamentos da Farmácia Básica a serem executadas em favor 
da população Aurorense. Ofício nº 269/2021- GAB/SMS, cumprimentando-a cordialmente, venho 
por meio deste, em resposta ao ofício nº 010/2021, no que se refere a participar de uma reunião 
para prestar esclarecimentos pertinente aos medicamentos da Farmácia Básica desse Município. 
Por tanto, no momento, não será possível participar da mesma, pois estarei participando do 
processo seletivo que acontecerá nos dias 08/09 e 10/12/2021 nesta secretaria. Ofício nº 
151/2021, da Lorena de Souza Lima, coordenadora de Atenção Básica – SMS, ao cumprimenta-lo 
cordialmente, através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a Plenária da Câmara Municipal de 
Aurora do Pará, para apresentação de: implantação das novas equipes (Manelândia, Ipitinga e 
Repartimento) e minuta de edital do processo seletivo dos ACS, no dia 23 de novembro do corrente 
ano. Encerrada a primeira parte da ordem do dia, passaremos para a segunda parte da ordem do 
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dia. Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca as matérias em discussão e votação. O Parecer 
Conjunto nº 019/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e Finança e Orçamento, 
opinando favoráveis ao Projeto de Lei Municipal nº 012/2021, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Aurora do Pará, para o exercício 
financeiro de 2022. O Senhor Presidente colocou em discussão o Parecer Conjunto nº 019/2021, 
o Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, José Antônio da Silva Araújo, cumprimentou dos 
os presentes, ressaltou que em reunião juntamente com os demais membros das Comissões, após 
análise minucioso do Projeto de lei Municipal nº 012/2021, é de suma importância para o 
Município de Aurora do Pará, decidiram Parecer Conjunto nº 019/2021 favoráveis. Em seguida o 
Senhor Presidente colocou em votação o Parecer Conjunto nº 019/2021, juntamente com o 
Projeto de Lei Municipal 012/2021, foram aprovados por unanimidade dos vereadores 
presentes. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra a 
Senhora Lorena de Souza Lima – Enfermeira e Coordenadora de Atenção Básica de Aurora do 
Pará, para falar sobre a Implantação das novas equipes dos Postos de Saúde das seguintes 
Comunidades: Ipitinga e Repartimento, do Bairro Manelândia e a minuta do Edital do Processo 
Seletivo dos ACS de 2021. Falou sobre a necessidade da implantação das novas equipes, por conta 
do crescimento da população no município, devido essa situação a atual gestão municipal solicitou 
ao programa gestor a implantação de mais equipes para o Município e conseguimos as equipes 
através da portaria nº 44 e 45 de 20 de julho de 2021 do Ministério da Saúde. Relatou dados do 
início desta gestão municipal: 44,4% (quarenta e quatro vírgula quatro por cento) da cobertura de 
Atenção Primária da população de forma geral; tinha 06 (seis) médicos hoje temos 10 (dez) médicos 
e uma psiquiatra. Ressaltou que a Prefeita Municipal vai dá todo apoio a implantação das novas 
equipes de saúde. Falou sobre os Posto de Saúde: Luiz Vidal no Bairro Aparecida atende a população 
do Bairro Manelândia; Posto de Saúde das Comunidades: Ipitinga e Repartimento, ambas atendem 
a aproximadamente 2 mil (duas mil) pessoas, porém esses postos de saúde atende um grande 
número de pessoas. Destacou que de início o Ministério da Saúde não disponibiliza recursos para a 
implantação das novas equipes de saúde, portanto, a gestão municipal vai custear as despesas das 
novas equipes de saúde com recursos próprio. Explicitou que as novas equipes de saúde possuem 
médico, enfermeiro, técnico de enfermagem para o atendimento da população. Falou que já foi feito 
o projeto de saúde bucal, mas ainda não foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Falou sobre a UBS 
da sede do Município que é insuficiente para atender toda a população da zona rural e também falou 
a necessidade de desmembrar a UBS e implantar equipes de saúde nas Comunidades. Pediu aos 
vereadores que informe a população que as equipes de saúde das comunidades e do bairro acima 
irão atender no próximo ano. Falou sobre o Edital nº 001/2021, abertura do Processo seletivo 
simplificado para preenchimentos de vagas de agentes comunitários de saúde e formação de 
cadastro de reserva relativa. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores de acordo com a ordem de inscrição. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento 
usou a tribuna, dispensou a palavra. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, disse 
que o problema na área da saúde pública não é hoje, há falta de medicamentos na farmácia básica, 
citou a falta de medicamentos para pacientes hipertensos, e pediu para que a secretaria Municipal 
de saúde, Alcione Santana de Oliveira, compareça nesta casa para prestar esclarecimentos sobre as 
problemáticas da saúde pública; questionou quem é o responsável pela manutenção dos 
transportes da saúde, pois ocorreu da porta da ambulância abrir em movimentos e com paciente, 
apresentando um grande risco; falou que foi até ao conselho dos ACS, fazer uma denúncia, pois há 
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ACS, que muda de região sem ao menos pedir autorização para a secretaria de saúde; falou sobre 
alguns funcionários públicos da área da saúde pública não atendem com educação os pacientes, que 
muitas vezes estão em situação delicada e são tratados com arrogância; em relação a área da 
educação municipal disse que iniciaram a entrega dos kits da merenda escolar, mas agora no 
retorno das aulas do 6º ano tem escola sem merenda escolar, e esteve em uma escola na qual não 
havia álcool em gel, e sim água sanitária sendo usada como prevenção; e também não entregaram 
todas os kits escolares da segunda remessa. E disse que não é contra a gestão, mas está aqui para 
reivindicar melhorias para o município.  Disse que a agricultura do nosso município está indo bem, 
mas ainda precisa melhorar com sementes, adubos e outros para os agricultores. Falou que seja 
feita a recuperação das estradas vicinais do município. Citou exemplos da senhora Lorena 
coordenadora da atenção básica, que se seu trabalho não for bem desenvolvido tem que ser 
averiguado diretamente com sua chefe, e assim deve ser feito com os demais servidores públicos 
que não estiverem exercendo sua função correta. Falou sobre a situação da escola Antonio de 
Carvalho que uma das salas climatizadas está com buracos na parede, e que era indevido climatizar 
uma sala dessa forma. E estar à disposição para ajudar. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou 
a tribuna em nome do Presidente desta casa cumprimentou todos os vereadores, em nome do 
vereador Rosinaldo cumprimentou os presentes e em nome do vereador Euclênio, cumprimentou 
os que acompanham pelo Facebook. Disse que fez uma visita na escola Raimunda Mendes, e os 
alunos nos cobraram a merenda escolar, frisou que durante este ano todo só deram um kit de 
merenda para cada aluno, os alunos do 5º ao 9º ano, não recebem os kits de merenda escolar por 
estarem em ensino presencial, mas os alunos do ensino remoto precisam receber o kit de merenda 
escolar, questionou o porquê da falta da distribuição dos kits escolares, enquanto tem vereador que 
afirma todas as entregas dos kits de merenda, e tem alunos saindo mais cedo das salas de aula por 
falta de merenda escolar. Direcionou sua fala ao Presidente desta casa, que na gestão municipal 
anterior cobrava e tirava fotos das problemáticas do município,  e o mesmo estar deixando a desejar, 
e hoje estar com a “faca e o queijo na mão”, sei que há muitas dificuldades no município, ressaltou 
que disse no início deste ano neta tribuna que os recursos da merenda escolar iria ser diminuído no 
próximo ano e se a merenda não fosse feito corretamente a aquisição da merenda escolar deste ano 
e a distribuição da merenda, então no ano que vem se as aulas retornarem 100% (cem por cento) 
presencial, irá fazer falta os recursos da merenda que não foi gastado esse ano, porque os recursos 
vem para ser distribuídos aos alunos da rede municipal; disse que irá procurar a secretaria de 
educação, por conta que passou em frente ao deposito de merenda escolar, e observou que tem os 
kits de merenda, mas não há distribuição, e pediu agilidade, pois no dia 15 deste mês todos os 
vereadores entrará de recesso. Registrou a presença da prefeita Municipal, Vanessa Gusmão. Deixou 
um relato sobre os médicos da área da saúde pública, que na gestão anterior eram 08 médicos e na 
gestão municipal atual só  aumentou dois médicos, e parabenizou o acréscimo dos médicos e 
queremos mais médicos; e disse que os erros da gestão anterior estão para serem corrigidos, 
portanto, estamos com 12 meses da gestão atual que não foram colocados em prática as coisas, 
assim como foram colocados coisas na pratica na gestão anterior que não precisam ser colocado na 
gestão atual, ressaltou que em toda a gestão  há suas falhas e qualidades, o que está sendo feito, 
meus parabéns, e o que não estar sendo feito estou aqui para cobrar; quero também a compreensão 
de todos os vereadores que seja elaborado um projeto de lei sobre o levantamento das famílias 
carentes que necessitam do trator agrícola e não tem condição nenhuma de custear o petróleo, e 
pediu apoio dos vereadores e da assessoria jurídica desta Casa referente a esse projeto. O vereador 
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José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna direcionou sua fala aos colegas vereadores Rosinaldo 
e Joelson, dizendo que também estar nesta casa de leis para cobrar, e quando questionaram sobre 
a merenda escolar, e mencionaram em três semanas, eu passei sinceramente a desconfiar que possa 
existir inverdade, não em relação a fala de vocês, mas sim ao que foi informado, disse que entrou 
em contato com a senhora secretaria de educação, e a mesma informou que é de seu conhecimento 
e nem do conhecimento do chefe do departamento, em relação as semanas não me passo a certificar 
os fatos, pois a secretaria informou que a demora da empresa responsável pela entrega das 
merendas tem sido muito grande, e a mesma foi até a empresa em Castanhal para fazer a cobrança 
diretamente na empresa, e no sábado havia chegado alguns itens da merenda escolar, e que no início 
desta semana se prontificou em mandar o restante da merenda das nossas escolas, é muito louvável 
a atitude dos vereadores em cobrar, pediu aos vereadores que tenham consciência, pois devemos 
ver o que realmente acontece, sabemos que ao chegar em um órgão pública depende de quem 
buscamos informações, que ainda por questões políticas as informações são maléficas, e muitas 
vezes inverídica. Em relação ao que foi discutido sobre os ACS, espera que a secretaria de saúde 
possa fazer um convite a todos eles, e de preferência seja nesta casa de leis, em um dia exclusivo 
para conversar com a classe em relação ao cumprimento de suas obrigações. Disse que é necessário 
recolher inúmeras informações para que não traga informações distorcidas para esta casa, disse 
que faz suas fiscalizações, que vai nas unidades de saúde, na secretaria de saúde para cobrar alguns 
ajustes, porque tenho objetivo do melhoramento da gestão, e não exclusividade objetivo de vim na 
tribuna denegrir a imagem de A ou B, e não estou dizendo que vossas excelências fazem isso. Falou 
em relação ao pedido do vereador Rosinaldo de convidar a secretaria de saúde para que ela possa 
esclarecer os seus questionamentos, sugeriu que seja feito nesta casa ou na secretaria de saúde, 
disse que hoje a secretaria de saúde não se fez presente por estar empenhada no organização do 
processo seletivo dos ACS. Disse a vossas excelências que há mazelas que precisam ser corrigidas 
há anos. Disse que a escola Municipal Santa Maria do Maracaxí, estar deteriorada praticamente em 
sua totalidade construída desde o primeiro mandato do ex-prefeito municipal, José Antônio dos 
Santos Carvalho (Zé Vidal), e assim dá para analisar como se encontra a realidade do município, não 
é diferente em outras situações, precisamos entender que as coisas estão sendo feitas. Houve muitos 
questionamentos sobre estradas, sendo que aos sábados e domingos estão sendo pagas horas extras 
aos operadores dos maquinários para que o serviço continue fluindo, mas o entendimento temos 
que ter não faremos tudo em 11 (onze) meses, parabenizou todas as cobranças. Inclusive vereador 
Rosinaldo pedir para que a secretaria de saúde venha nesta casa que seria de grande importância, 
depois poderíamos chamar o secretário de meio ambiente, transportes para nos informar sobre o 
andamento dos trabalhos, e alinhar os trabalhos do poder executivo e legislativo para as coisas 
venhas funcionar. Agradeceu a presença da prefeita Vanessa Gusmão por fazer questão de 
acompanhar o nosso trabalho. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna em nome 
do senhor presidente saudou a mesa, saudou a prefeita, a coordenadora da atenção básica, 
vereadores, os munícipes presentes e os que acompanham pela rede social. No início dessa sessão 
foi cobrando o projeto de lei que unifica a secretaria de administração e financias, a criação da 
secretaria de cultura, e secretaria de planejamento, eu solicitei em algumas sessões anteriores, a 
criação da secretaria de caça e pesca no município, para subsidiar e dar apoio ao povo ribeirinho, 
pediu ao senhor presidente que solicite ao poder executivo a inclusão do projeto de lei da criação 
da secretaria de caça e pesca com os demais projetos de leis. Pediu ajuda aos nobres colegas 
vereadores e Senhora Prefeita Municipal  para resgatar alguns benefícios que antes tínhamos e 
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estamos perdendo, como por exemplo o nosso correio não tem carteiro, e pediu que fossemos ao 
órgão competente solicitar um carteiro para agencia dos correios. Magno: já solicitamos 02 (duas)  
vezes, e isso é um problema da empresa; disse que já tivemos em Aurora um delegado titular, e se 
faz necessário a solicitação de um delegado titular para trabalhar melhor a segurança do nosso 
município, e disse também que após a reunião com a polícia civil e militar houve redução no número 
de assaltos; falou em relação a agencia Bradesco, apesar de ser um departamento privado, tem 
dificultado os atendimentos para os munícipes, principalmente para os idosos aposentados, que 
muitas vezes chegam para receber e não tem dinheiro disponível para saque, pois deixou de ser 
uma agencia e passou a ser apenas um polo de apoio, mas somos cobrados, e nós como vereadores 
devemos buscar meios para que a agencia retorne. Magno: expressou sua tristeza em relação a 
situação da agência do Bradesco de Aurora do Pará, porém a Senhora Prefeita Municipal o vice 
prefeito procuraram o superintendente do Bradesco  e o mesmo não aceitou o acordo de manter 
agência em nosso município, devido a folha de pagamentos de alguns setores migraram para o 
Banco Banpará, e por arrogância do superintendente ele não aceitou manter agência. Em relação a 
agricultura, parabenizou os agricultores das comunidades que receberam os tratores para ajudar 
em suas produções; disse que conseguiu sementes de açaí para fazer mudas, que serão destinados 
para a secretaria de agricultura para beneficiar os agricultores do nosso município, agradeceu e 
parabenizou a ação da secrertaria de agricultura, agradeceu também a coordenadora da atenção 
básica do nosso município, que esclareceu sobre o processo seletivo dos ACS e as demandas da 
saúde. Agradeceu a todos. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou em nome da mesa diretora 
cumprimentou todos os vereadores, em nome da Prefeita Vanessa Gusmão, a sua genitora Kely 
Gusmão, e a ex-vereadora Clara Regina Sales Dias (Flor), saudou todos os presentes, em nome dos 
ACS cumprimentou todos que nos acompanham pela rede social, ressaltou a importância dos ACS, 
que valorizem seu trabalho e que os munícipes confiem na sua presença dentro de sua residência. 
Direcionou sua fala ao vereador Lucilvio quando falou sobre o PAD,  eu não falei somente os nomes 
dos ACS, e sim dos servidores; quero deixar bem claro, que a partir de se fazer um PAD, e o mesmo 
começar a dar resultado ficam mal dizendo, e não é de hoje a problemática com os ACS, disse que 
80% (oitenta por cento) dos ACS fazem seu trabalho com excelência, inclusive a minha ACS é um 
exemplo, ressaltou que cobro pelo povo, não estou aqui para defender o profissional que não 
trabalha, não acho correto profissional passar 6 meses sem entregar produção e receber seu salário, 
então o certo seria cortar o salário desses que não fazem seu trabalho devidamente; disse que estar 
na sua região desde maio e até o presente momento não conhece o seu ACS, irá saber quando for na 
secretaria de saúde. Agradeceu a reação da polícia militar e civil, em nome do delegado Dr. Felipe, 
onde estiveram nesta casa em reunião conosco, no dia 30 de novembro, e após esta ação houve 
prisão de meliantes, e parabéns ao delegado Dr. Felipe, pois existe o delegado de gabinete e o 
delegado de campo, e o mesmo agiu como delegado de campo, onde teve uma ação a noite; esta casa 
está de parabéns, pois o presidente solicitou a reunião de emergência e tivemos bons resultados, 
que permaneça assim. Disse em 13 anos nenhum prefeito municipal esteve tão presente quanto a 
Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão  em 12 meses de gestão, o ex-Prefeito Márcio Ricardo Borges 
da Silva ( Márcio Duarte) veio uma vez nesta casa e o ex-Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira 
(Jorge Chicó) cerca de 06 (seis) vezes, e agradeceu a visita da Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão. 
Parabenizou a pavimentação de algumas ruas com os recursos próprios do nosso município. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna em nome do Presidente desta casa cumprimentou 
todos os vereadores e em nome da munícipe Raimunda cumprimentou dos funcionários desta casa, 
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em nome da Senhora Kerly Gusmão cumprimentou todos os munícipes presentes e os que 
acompanha pela rede social facebook. Agradeceu a visita da Prefeita, Vanessa Gusmão nesta casa de 
leis. Disse que há ACS dedicado em seu trabalho, assim como tem ACS que deixa a desejar, e os 
próprios munícipes fazem suas reclamações para nós vereadores; disse que há motorista 
concursado da área da saúde que transportam os pacientes a Belém/PA, e deixam o veículo 
abandonado quando estão com problemas mecânicos e retornam para a sede do município, como 
se o veículo não tivesse nenhum valor, então temos que ter atenção e cobrar desses funcionários, 
que de alguma forma não tem interesse no seu trabalho; disse que foi informado que o trator 
agrícola está com problemas, e ligou para o secretário municipal de agricultura, mas não teve 
respostas, pediu que o trator seja consertado o mais rápido possível, pois a época de trabalhar é 
antes do período chuvoso que se aproxima; disse que não estar sendo cumprido o cronograma de 
funcionamento do trator agrícola, e que devemos progredir nos trabalhos para o município, e não 
regredir. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, agradeceu a Deus por estar mais uma 
vez nesta tribuna, em nome do Senhor Jesus cumprimentou os vereadores, os munícipes presentes 
e os que acompanham pela rede social facebook. Iniciou falando sobre a Vila Ipitinga, que possui o 
tamanho de 1000 mil metros cúbicos, 426 metros de comprimento e 426 metros de largura, que 
será criado três bairros, porém um dos bairros que irá se chamar Providência, com 426 metros por 
350 metros, muitas pessoas invadiram o espaço da prefeitura, que inclusive foi doado pelo Senhor 
Valdenir, pediu ao líder de governo municipal, José Antônio  que leve ao conhecimento da Senhora 
Prefeita para que seja feito o loteamento das ruas do bairro providência, essa terreno é de posse da 
prefeitura municipal de Aurora do Pará, e estar consta no documento 1000 mil metros por 426 
metros, e como muitos munícipes da região da Vila Ipitinga venderam suas terras, os mesmos estão 
pedindo uma parte do terreno para construir uma casa no referido terreno da prefeitura, e nesse 
mesmo terreno há espaço para construir um cemitério, pois o atual cemitério não tem mais espaço; 
a Vila Ipitinga tem 02 (duas) Avenidas e 14 (catorze)ruas e 06 (seis) travessas. Agradeceu a Senhora 
Prefeita pelas reformas da UBS e da escola da Vila do Ipitinga. O vereador José Maria de Souza 
Moreira usou a tribuna em nome do vereador Luis Carlos saudou todos os vereadores, os 
funcionários desta casa,  munícipes presentes e os que acompanham pela rede social facebook. 
Agradeceu a visita da Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão. Disse que ouviu atentamente as 
cobranças dos vereadores Rosinaldo e Joeslon sobre a falta da merenda escolar e farmácia básica, 
disse que é um assunto que deve ser averiguado, pois em uma escola tem merenda e em outras não, 
a mesma situação do remédio para hipertensão arterial, citou que no posto de saúde da Comunidade 
Barreirinha tem os remédios da farmácia básica, inclusive estive na comunidade e constatei, agora 
pouco perguntei ao técnico de enfermagem da Comunidade e o mesmo confirmou que há remédios. 
Uma parte ao Senhor Presidente Magno Rodrigo, disse que a secretária de saúde informou que 
alguns postos de saúde tem o remédio para hipertensão arterial e outros não, porque faltou, mas o 
pedido já foi realizado há 22 (vinte e dois) dias, alguns postos de saúde estão sem o medicamento 
cerca de 10 (dez) dias, por conta da empresa que ganhou a licitação estar sem o medicamento 
disponível pronta entrega. Finalizou dizendo que seja tomada as providências em relação a empresa 
que ganhou a licitação para fornecer os remédios  da farmácia básica. Desejou bom dia a todos.  O 
vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus. Em 
nome do vereador Luis Carlos cumprimentou os vereadores, em nome do Senhor Celson 
cumprimentou todos os presentes. Parabenizou a Senhora Prefeita pela mesma estar em pós parto 
se faz presente nesta casa. Em relação a merenda escolar, disse que entrou em contato com a 
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secretaria de educação e já cobrei a regularização da merenda escolar. Em relação a falta de 
medicamento para hipertensão arterial em alguns postos de saúde do município por cerca de 10 
(dez) dias, mas foi solicitado pela empresa responsável pelo fornecimento da medicação, e por lei 
deve cumprir com o que estar na licitação, e ter mais agilidade e responsabilidade nas entregas. Em 
relação a merenda escolar a secretária de educação informou-lhe que a empresa pediu aumento em 
alguns itens da merenda escolar, pois o preço licitado está abaixo do preço atual do mercado; disse 
ao vereador Joelson que não estar para cumprir, mas sim para cobrar também melhorias para o 
município, e devemos também vermos a diferença o que foi feito no município, e por isso já cobrou 
também o ar condicionado, pois devido a pandemia as salas não devem funcionar fechadas e com 
ar condicionado. Em relação ao trator agrícola mencionado pelo vereador José Rivanaldo Araújo 
(Vanaldo), ressaltou o trator estar com problema na bomba, mas foi enviado para assistência 
técnica, e a previsão de chegada é para amanhã quarta-feira (08), segundo o secretário municipal 
de agricultura Antonio Vagner (Didi Gomes), e inclusive parabenizou o mesmo e também a Senhora 
Prefeita pelo belo trabalho que estar sendo feito, já foram atendidos 07 (sete) agricultores com 
apenas 02 (dois) tratores agrícolas, o que não era visto os agricultores atendidos, ou seja, os que 
realmente precisam e são beneficiados com cerca de 06:00 horas de serviço com o trator, 
comunidade São Pedro, Boa Vista, Bom Jesus,  em seguida o trator irá para a Comunidade Tapera e 
São Francisco. Comunidade beneficiadas: Lordes, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Matias, 
São Raimundo, Caratateua, Ariramba. Ressaltou que a Senhora Prefeita não faz politicagem com as 
maquinas do município e sim beneficiam os agricultores, e amanhã quarta-feira (08) um dos 
tratores irá para a Comunidade Jabuti; parabenizou o secretário de transportes. Disse que hoje 
mesmo solicitou a presença da secretaria municipal de saúde nesta casa, mas infelizmente não foi 
possível a presença da mesma, portanto, disse estar à disposição de todos os vereadores, pois na 
gestão anterior os vereadores solicitavam a presença dos secretários municipais para presta 
esclarecimentos, mas infelizmente não tinham respostas e nem justificativas o porquê do não 
comparecimento nesta casa. Pediu a Senhora Prefeita que cobre dos secretários municipais que 
venha nesta tribuna para prestar esclarecimentos que sobre as reivindicações e também receber 
elogios pelas benfeitorias. Ressaltou que irá ficar na história o trabalho que a prefeita vem fazendo 
na recuperação das estradas vicinais, parabenizou os servidores que trabalham nos finais de 
semana em prol de melhorar as estradas do nosso município. Falou que a Senhora Lorena de Souza 
Lima-Coordenadora de Atenção Básica, estive agora a pouco nesta casa prestando esclarecimentos 
sobre as unidades de saúde que serão inauguradas em breve nas Vila Ipitinga e Repartimento. 
Elogiou as reformas dos postos de saúde, citou o Posto de Saúde da Comunidade do km 16. Disse 
que serão distribuídas 30 (trinta) mil mudas de açaí para os agricultores. Falou que sobre a rua que 
o vereador Luis Carlos reside não será pavimentada com recursos próprios, mas sim com o recurso 
do governo que já estar no planejamento. Ressaltou as ruas que estão sendo asfaltada com recursos 
próprios: São João, Estrela de Ouro, Manoel Nilo; disse que fazer um oficio para empresa LUCEMA 
solicitando reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Bernardo Sayão, centro da cidade. Disse 
que recebeu uma ligação pelo INCRA informando-lhe sobre a licitação das estradas vicinais no valor 
de R$ 1. 498.000 (hum milhão e quatrocentos noventa e oito mil reais), porém foi um ano chuvoso, 
e será beneficiado as Comunidades: acesso a Boa Vista, Mangueirão, acesso a vicinal do Senhor Ivo 
até a Comunidade São Pedro, destacou a Prefeitura Municipal não indica as Comunidades para 
serem beneficiadas com a recuperação das estradas, mas sim os locais que estão em ARB, e 
solicitamos ao INCRA mais R$: 2.000.000 (dois milhões de emendas para recuperação de estradas 
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vicinais do município.  Disse que o trator de esteira estar na Comunidade Cajueiro, na qual a mesma 
estar sem recuperação de estradas há 20 anos, e também está abrindo acessos para as comunidades 
vizinhas. Salientou que o Deputado Federal, Beto Faro fez uma parceria com a Prefeitura Municipal 
de Aurora do Pará, e disponibilizou 02 (duas) patroas para trabalhar para trabalhar no município, 
mas até agora não chegou. Falou sobre já foi realizado os serviços de recuperação das as 
Comunidades: Ariramba, 04 bocas, e estão sendo finalizando a recuperação das estradas das 
Comunidades: São Clemente, Sítio Verde, mas infelizmente o serviço de recuperação parou, por 
motivo problemas mecânico na máquina; frisou dizendo que não podemos esquecer da recuperação 
das estradas das Comunidades: Repartimento, Jabuti, Rocinha e região. Agradeceu os Deputados 
Vavà Martins, Paulo Bengtson e Coronel pelas emendas parlamentares. Falou sobre as seguintes 
Comunidades que serão contempladas com praças no próximo ano: Vale do Capim, Ariramba, Boa 
vista e outras Comunidades. Falou sobre os ACS é o profissional que tem contato direto com a 
população, e desde já cobrou da secretária de saúde que seja tomada as providências em relação 
alguns ACS que não cumpri com a função correta. Falou que a gestão municipal recebeu os veículos 
da área da suade sucateados, hoje temo ônibus TFD com capacidade de 50 (cinquenta) passageiros. 
Parabenizou o Delegado da Polícia Civil que responde por Aurora do Pará, Dr. Felipe Pereira Silva, 
Tenente Coronel–Comandante do CPR VI,Denis Gonçalves do Espirito Santo e a Polícia Militar pelos 
trabalhos realizados no Município, frisou a Prefeita Municipal está a poiando os trabalhos dos 
policiais no Município.  Falou sobre a politicagem nas redes sócias referente as críticas negativas a 
Prefeita Municipal, portanto, a mesma está fazendo a sua parte. Finalizou dizendo que a segurança 
pública do município é dever do Estado e a obrigação de cobrar do Estado melhorias na segurança 
é da Prefeita Municipal e dos Vereadores. Reforçou que o nosso dever é cobrar a todos pela melhoria 
do nosso Município. Desejou uma boa semana a todos. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu 
a presença todos e declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e cinquenta e dois minutos, 
convidando os senhores vereadores para participarem da próxima sessão no dia  14 de dezembro 
de 2021, e não havendo 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 Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
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Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
 
 
 


