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Ata da Sessão Solene de Encerramento dos Trabalhos Legislativos do segundo Período 
Virtual nº 04/2021 

Aos catorze 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: José Maria de Souza Moreira- presidente em exercício; Pedro 
Nunes Pantoja- 1º secretário em exercício; José Antonio da Silva Araújo-2º secretário em 
exercício; Euclênio Arruda de Souza, Joelson da Silva Oliveira, José Lucilvio da Costa Lima, 
José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, 
Rosinaldo Lima de Moura. Justificativa verbal proferida pelo vereador José Antonio da Silva 
Araújo, justificando a ausência do vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda por encontra-se no 
DETRAN em Mãe do Rio/PA, realizando exame psicotécnico, por conta que a habilitação do mesmo 
estar vencida. Após constar número legal, o Senhor Presidente em exercício declarou aberta a 
presente Sessão Solene. O Senhor Presidente em exercício franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores de acordo com a ordem de inscrição. O vereador Raimundo da Silva Amorim usou a 
tribuna em nome do Presidente em exercício saudou todos os vereadores presente. Disse que esse 
ano nós vereadores trabalhamos juntos nesta casa, e diferente das outras gestões que haviam 
brigas, a nossa equipe de vereadores não tem isso; disse que através de requerimentos  ao poder 
executivo municipal através pedimos melhorias para o município, como na área da saúde, educação 
e demais áreas públicas. Parabenizou todos os vereadores que se esforçaram pelo município e 
desejou Feliz Natal e Ano Novo. Parabenizou e agradeceu os secretários municipais: de Obras, de 
Saúde, de Meio Ambiente, de agricultura e demais secretários. Ressaltou que ainda temos três anos 
para trabalhar pela melhoria do nosso município. Agradeceu a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, 
pelas estradas vicinais do município e pontes feitas recuperadas, cidade limpa, os tratores da 
agricultura, escolas municipais reformadas, terminal rodoviário inaugurado e outras melhorias. 
Frisou que de Marabá/PA até Aurora do Pará  a cidade mais linda é Aurora do Pará. O vereador 
Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna em nome do Presidente em exercício saudou 
todos os vereadores, em nome da Professora da Rosete e a Diretora da Creche Municipal, saudou 
todas as pessoas que se encontram nesta casa, e as pessoas que assistem pela rede social facebook. 
Disse que foi uma satisfação imensa estar nesta casa como vereador nesse ano de 2021, sabemos 
que ainda estamos em um tempo atípico da pandemia, que muitas coisas não voltaram a 
normalidade, mas apesar de todos os problemas conseguimos desempenhar a nossa função e nosso 
papel de legislador cobrando, em busca de recursos, dando assim, respostas a população que 
confiou no nosso trabalho. Estamos encerrando o nosso período do ano de 2021, e a gente tem a 
sensação de dever cumprido e ter feito a nossa parte na medida do possível, sabemos que ainda 
falta muito a ser feito. Parabenizou toda a equipe de governo municipais como os secretários, 
diretores pelo empenho em fazer o melhor pelo povo de Aurora, e as vezes há falhas, pois é da 
natureza humana. Que no próximo ano possamos colocar muitas coisas em práticas, muitas 
emendas parlamentares, apoio do Governador Estadual, e todos que possam contribuir para 
melhorar o nosso município; terminamos o ano com a esperança de que o ano que vem seja melhor, 
que essa pandemia acabe para que possamos voltar à normalidade. É satisfatório receber da 
população os agradecimentos de algumas ações que fizemos, como solicitamos iluminação pública, 
citou as Comunidades; Canaã, Santa Luzia e Mata-Mata e outras; estendemos a nossa satisfação ao 
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secretário municipal de obras pela sua dedicação e esforço pelo seu trabalho; estendemos os 
agradecimentos a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão pela sua atenção com o município. Desejou 
Feliz Natal antecipado as pessoas presentes e as que assistem pela rede social facebook, e também 
os votos de Feliz Ano Novo, que possamos viver esse momento com nossa família e amigos. 
Agradeceu a oportunidade e por estarmos aqui nesta casa. O vereador Rosinaldo Lima de Moura 
usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus, agradeceu ao Presidente em exercício, a professora 
Rosete, e a todas as pessoas que nos assistem pelo facebook. Disse que devido a pandemia ainda 
não voltamos totalmente a nossa normalidade, mas vamos vencer. Disse que nós vereadores 
estamos lutando para melhorias com ajuda dos secretários municipais, sempre procurando 
melhorias e não fazer a mesmice. Desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus pela 
oportunidade de estar presente nesta casa, em nome do Presidente em exercício saudou todos os 
vereadores, em nome do vice-prefeito municipal, Francisco Maurisberto e demais munícipes de 
Aurora do Pará. Agradeceu toda equipe da Prefeita Municipal, os secretários pelo excelente trabalho 
realizado; agradeceu a Senhora Prefeita Municipal e vice-prefeito pela pavimentação nas ruas da 
nossa cidade realizada com recursos próprios, frisou sabemos que há algumas falhas, mas é da 
natureza humana. Disse aos munícipes que sempre estar à disposição para ajudar e fazer o melhor 
por Aurora do Pará, citou que todos os projetos de leis que venham para esta casa para beneficiar o 
povo, e com certeza sempre terá o seu apoio, se caso algum projeto de lei não tiver seu apoio, saibam 
que em seu análise não iria beneficiar a população em geral. Agradeceu a todos, os nobres colegas 
vereadores e desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. O vereador José Lucilvio da Costa 
Lima usou a tribuna em nome do Presidente em exercício saudou todos os vereadores, vice-
prefeito, funcionários desta casa e demais servidores públicos que assistem pela rede social 
facebook. Neste momento de agradecimentos aos funcionários desta casa, colegas vereadores que 
estivem apoiando o que é de benéfico para o município, os projetos que venham contribuir 
positivamente a população. Agradeceu em especial a cada servidor público que contribui a cada dia 
com o município, e disse que há falhas, e que possamos sempre buscar melhorias para o município. 
Agradeceu aos comerciantes, que apesar das dificuldades tem se mantido de pé gerando emprego e 
renda para  o município; agradeceu ao Instituo Evolução que vem trazendo aprendizados para os 
nossos munícipes; agradeceu os  secretários municipais que recebeu-o como legislador, e  ouviu 
atentamente as dificuldades de cada secretário, e os mesmos se colocaram à disposição para 
solucionar os problemas do município, citou os secretários de Obras, Valdenir;  de Meio Ambiente, 
Jotaci; de Saúde, Alcione Santana, de educação e outras secretarias, salientou é dessa forma que 
podemos contribuir buscando solução para o que esteja faltando no município. Agradeceu aos 
atendimentos desse vereador que vos fala em relação aos requerimentos solicitados, e quero fazer 
minha prestação de contas de um ano de mandato para que a população tenha conhecimentos do 
que solicitamos e contribuímos. Desejou Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo repleto de paz, 
amor, luz no coração de cada um de nós. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna, 
em nome da Mesa Diretora desta casa saudou todos os vereadores, vice-prefeito, Francisco 
Maurisberto “Beto” e demais presentes. Chegamos a nossa última reunião solene e disse que 
tivemos um ano difícil devido a pandemia, dias vividos com muita preocupação e hoje chegamos a 
mais um encerrando; e se estamos sendo bem vistos pela população significa que de fato estamos 
exercendo o nosso papel como legislador; relatou sobre a união dos 11 (onze) vereadores tem feito 
a diferença nesse parlamento, pois foi um ano muito produtivo nesta casa, apesar de um certo 
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período esta casa esteve com as portas fechadas ao público, mas em nenhum momento os trabalhos 
pararam. Quero dizer aos nobres colegas vereadores e funcionários desta casa, que se empenham 
ao máximo para fazer os trabalhos a todo vapor, os números não deixam mentir a atuação desta 
casa durante o ano de 2021. Agradeceu a sua família que sempre apoio como vereador com 
humildade e com coração gigantesco; agradeceu aos nobres colegas vereadores pela parceria, e 
apesar das discussões saudáveis sempre ao término da sessão somos amigos e uma família; 
agradeceu todos funcionários públicos deste município; secretariados, professores, diretores, e 
também agradeceu os pastores, padres, comerciantes, polícia militar e civil, porque nós sozinhos 
não fazemos nada. Agradeceu a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, juntamente com o vice-
prefeito com a tentativa de fazer nossa cidade ficar melhor a cada dia, e estamos vendo uma grande 
diferença no município. Agradeceu o secretário municipal de obras, Valdenir, pelo excelente 
trabalho, assim como os demais secretários municipais que nos recebem de forma educada e tentam 
sanar todos os pedidos que fazemos, salientou os secretários não tem condição de fazer tudo, porém 
nos atendem e escutam nossas reivindicações que é satisfatório. Agradeceu a administração em 
geral que sempre nos recebem da melhor forma. Desejou Feliz Natal a todos que estão presentes e 
os que assistem pela rede social facebook que Deus ilumine o coração de cada um, que o próximo 
ano venha sem a pandemia e com mais graça de Deus, repleto de conquistas, amor e carinho ao 
próximo. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna em nome do Presidente em exercício 
saudou todos os vereadores,  em nome do vice-prefeito, Francisco Maurisberto saudou todos os 
funcionários desta casa, em nome do líder de governo saudou todos que acompanham pela rede 
social facebook. Disse que nesta última sessão solene, é um dia agradecer a passagem do primeiro 
ano de mandato nesta casa de leis, e apesar das nossas divergências como vereadores somos todos 
amigos, pois cada um nesta tem um pensamento diferente sem ofender ninguém. Desejou  a todos 
os Aurorenses um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, e cada pessoa que não alcançou seu objetivo 
em 2021, que consiga realizar os seus sonhos em 2022, pois tudo é possível. Disse que podemos 
parabenizar algumas coisas que a gestão municipal fez, mas acredito que possa fazer ainda mais, e 
esse ano foi feito o mínimo. Ressaltou que ano que vem será ano político com muitos recursos 
federais, estaduais e através de emendas parlamentares serão destinadas para o município e que 
seja executado para beneficiar a população; queremos harmonia entre os poderes executivo 
municipal e legislativo, sabemos que temos e continuaremos as diferenças e cobranças. Finalizou 
Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo cheio de paz a todos. O vereador José Antônio da Silva Araújo 
usou a tribuna cumprimentou todos os vereadores; registrou a presença do vice-prefeito municipal, 
Francisco Maurisberto, do amigo popular “ Velho do Açaí”, as professoras, seu genitor, Senhor Pedro 
Ferreira. Disse que veio nesta tribuna sem grandes matérias, e sim para externar nesta sessão 
solene a sua felicidade de estar dividindo com vocês espaço, onde se toma grandiosas e valiosas 
decisões em favor do nosso município; disse que neste primeiro ano de legislatura dividimos ideais 
e tivemos algumas discordâncias, mas o interesse de cada vereador foi acertar para que 
pudéssemos proporcionar algo de bom funcionamento do município; disse que devemos aprender 
a conviver com as divergências de cada um, pois somos 11 (onze) cabeças que pensam de forma 
diferente. Parabenizou o vereador Joelson e Rosinaldo por algumas colocações e que em muitas 
vezes tive que discordar e me posicionar de forma contrataria com intenção de acertar, e por 
algumas vezes fazer divergências com a oposição, mas com responsabilidade; agradeceu aos demais 
vereadores que algumas vezes também fazem as divergências de ideias, isso é necessário, isso é 
legislativo e é um procedimento normal entre este poder legislativo. Parabenizou em modo geral a 
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gestão do nosso município neste primeiro ano de mandato, embora sabemos das dificuldades, mas 
foram feitas muitas coisas de importância; parabenizou todos os secretários municipais que 
merecem o reconhecimento de seus esforços para trazer o melhor funcionamento desta gestão 
municipal. Parabenizou os servidores públicos do município: os garis, vigias, enfermeiros, médicos, 
professores, enfim de modo em geral a todos os servidores que tem tentado contribuir de forma 
positiva. Enfatizou que após esta sessão solene temos um almoço de confraternização desta casa, e 
agradeceu a todos pelo tempo juntos nesta casa. Pediu a Deus que no próximo ano possamos 
retornar com saúde para exercer os nossos mandatos. Reforçou aos nobres colegas vereadores sem 
exceção que posteriormente ao término desta sessão possamos participar de almoço de 
confraternização. Agradeceu a todos e desejou Um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. O vereador Pedro 
Nunes Pantoja usou a tribuna, em nome do Senhor Jesus quero saudou todos os vereadores e 
demais presentes, e os que acompanham pela rede social facebook. Expressou sua felicidade por 
ser vereador, pois era o seu sonho e lutou para conquistar; frisou que enquanto o ex-vereador e 
atual vice-prefeito municipal, Francisco Maurisberto “Beto” teve 20 anos de mandatos nesta casa, 
eu já estava concorrendo o cargo para ser vereador, a primeira vez que me candidatei como 
candidato a vereador recebi 37 (trinta e sete) votos, na segunda tive 57 (cinquenta e sete) votos, a 
terceira vez tive 380( trezentos e oitenta) votos, e nessa última eleição foi eleito com 633 
(seiscentos e trinta e três) votos, então você que estar nos assistindo e tem um sonho seja em 
qualquer área , lute e coloque Deus em primeiro lugar e não desista. Relatou que sempre foi um 
homem batalhador, morava na Região Ribeirinha, e tinha um sonho de ser cantor e conseguiu 
realizar, tinha minha gravadora; participou em programas de televisão, viajou o Brasil todo e fez 
muito sucesso na época, disse “sonhos podem ser realizados”. Ressaltou aos vereadores, a Senhora 
Prefeita Municipal, vice-prefeito, secretários municipais, servidores públicos, que se de alguma 
forma magoei alguém com gestos ou palavras e pediu perdão a todos, porque somos falhos, sujeito 
ao pecado, não devemos julgar pessoas, devemos orar pelas pessoas que tem um pensamento 
errado, para que Deus possa dar uma direção para cada um. Desejou Feliz Natal e um Ano de 2022 
cheio de realizações. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna em nome do líder 
governo municipal, José Antônio da Silva Araújo (Toninho) saudou todos os vereadores, em nome 
do vice-prefeito municipal, Francisco Maurisberto (Beto) saudou os munícipes presentes e os que 
acompanham pela rede social facebook. Registou a presença da Professora e Diretora da Creche 
Municipal, Senhora Irene, e demais profissionais da educação da rede municipal. Relatou que 
chegamos ao final dos trabalhos nesta casa do ano de 2021, um ano atípico, difícil em virtude das 
problemáticas que vivenciamos e ainda vivemos diante a pandemia, mas com fé em breve 
estaremos voltando as nossas atividades normais. Aproveitando o momento para fazer 
agradecimentos primeiramente a Deus por ter proporcionado a oportunidade de ser legislador 
deste município, e junto com os demais colegas vereadores para lutar com o objetivo e sonhos 
incomum para o nosso município. Disse que tem fé cada um de nós, cada autoridade foi constituída 
por Deus, nós pensamos em fazer o bem para o nosso município. Compartilhou a fala do vereador 
José Antônio da Silva Araújo (Toninho,) que disse que os vereadores Joelson e Rosinaldo são 
oposição, ressaltou que as divergências e críticas dos dois vereadores acima são construtivas, para 
que possamos ir em busca de melhorias para o nosso município. Agradeceu todos os secretários 
municipais pelos atendimentos, respostas das ligações, quando não tem como sanar as 
reivindicações nos dão satisfação para levarmos respostas ao povo; agradeceu a Prefeita Municipal, 
Vanessa Gusmão e o vice-prefeito, Francisco Maurisberto, pelo empenho e dedicação, sabemos que 
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o ser humano em certas horas é difícil de se compreender, pois deseja que tudo seja feito ao mesmo 
tempo, como por exemplo: algo que leva anos para se fazer, quer que faça em poucos meses, mas 
aos poucos vamos vendo Aurora do Pará bem melhor. Destacou que os munícipes nas ruas ou por 
mensagens parabenizando e agradecendo pelas melhorias, e tenho fé que iremos conseguir muitas 
melhorias para o nosso município. Frisando que nós legisladores juntamente com o poder executivo 
municipal, acredito que vamos ter muitas melhorias para os nossos munícipes, e vamos fazer jus a 
cada voto que recebemos do povo. Desejou um Feliz Natal abençoado, com saúde, prosperidade e 
realizações aos nossos munícipes e familiares. Desejou Um Feliz Ano Novo repleto de muitas glorias 
aos munícipes e que possamos estar focados no de 2022 para que seja melhor que o ano de 2021. 
Em seguida o Senhor Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e desejou Um Feliz 
Nata e Feliz Ano Novo, declarou encerrada a presente Sessão Solene, às de horas e trinta e dois 
minutos 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 em exercício:___________________________________________________ 

Pedro Nunes Pantoja, 1º secretário em exercício:_________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo, 2º secretário em exercício:_________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo de Lima Moura:___________________________________________________________________________________ 
 
 


