
 

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 
 

 

Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 022/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em dezesseis de novembro de dois mil e 
vinte e um.  
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze 
minutos, no Plenário Nelito Pastana dos Santos, Palácio Ernane Fernandes Gusmão Poder 
Legislativo de Aurora do Pará, o 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, Joelson da Silva Oliveira, José Lucilvio da Costa Lima, 
José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Rosinaldo Lima de Moura. A falta 
justificada dos vereadores: José Antônio da Silva Araújo e 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 Colossenses capítulo 3 versículos 6. Dando prosseguimento o primeiro 
secretário fez a leitura da Ata da sessão ordinária do dia 09/11/2021, após lida, foi colocada em 
discussão, não havendo discussão. Em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores 
presentes. Dando continuidade o segundo secretário continuou com a leitura dos expedientes: o 
Projeto de Lei Municipal nº 014/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, Dispõe sobre o 
nome do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, instituído e implantado pela Lei 
Municipal nº 354/2021 e dá outras providências. O Parecer Conjunto nº 015/2021, das 
Comissões de Justiça e Redação de Leis e Finanças e Orçamento, opinando favoráveis, ao Projeto 
de Lei nº 011/2021, que dispõe Plano Plurianual de Aurora do Pará para os anos de 2022 a 2025 
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 nº 015/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e Finanças e 
Orçamento, opinando favoráveis, ao Projeto de Lei nº 011/2021, que dispõe Plano Plurianual de 
Aurora do Pará para os anos de 2022 a 2025 e dá outras providências. Em discussão, o vereador e 
presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Joelson da Silva Oliveira, cumprimentou todos os 
presentes. Ressaltou que os demais membros das Comissões, após análise detalhado do Projeto de 
lei nº 011/2021, decidiram Parecer Conjunto nº 015/2021 favoráveis. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente submeteu a votação o Parecer Conjunto nº 015/2021, juntamente com o Projeto de 
Lei nº 011/2021, foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. O Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para 
falarem em tema livre. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna em nome da Mesa 
diretora desta casa saudou todos os vereadores, em nome do Senhor Albino saudou os demais 
presentes. Relatou que a população estar cobrando dos vereadores através das redes sociais 
providências em relação à melhoria da segurança pública do município, por conta dos furos e 
roubos, e também mencionou que ouviu um áudio pelo aplicativo WhatsApp no grupo deste Poder 
Legislativo publicado pelo presidente deste Poder Legislativo, relatando que o Tenente Coronel, 
Senhor Denis estará na nossa cidade nesta quinta, sexta-feira e sábado para resolver a situação da 
segurança pública do município, e pediu ao Senhor Presidente desta casa que encaminhe ofícios 
convite para o delegado da polícia civil, superintendente da polícia  militar e Promotor de Justiça da 
Comarca de Aurora do Pará, para prestarem esclarecimentos pertinentes a segurança pública do 
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município. Relatou que conversou com o secretário de obras do município, e o mesmo informou-
lhe que assim que chegar o material de iluminação pública será priorizada a Comunidade da 
Rocinha com o serviço de reparos e manutenção de iluminação pública. Falou sobre aprovação do 
Projeto de Lei PPA para os anos de 2022 a 2025 que é de grande importância para o município. 
Falou sobre o projeto de Lei nº 014/2021, sobre o nome do CAEE, Albestina Almeida de Lima, frisou 
que a homenageada era a vô da Senhora Marli servidora pública da área da educação deste 
município. Finalizou desejou uma ótima semana a todos. O Vereador Rosinaldo Lima de Moura 
usou a tribuna, fez agradecimentos a Deus. Cumprimentou todos os presentes e as pessoas que 
assiste pela rede social facebook. Sempre fala nesta tribuna cobrando melhorias para a saúde 
pública do município, ressaltou que agora a pouco visitou um amigo que estar internado no hospital 
municipal, e observou que não tem cobertor para os pacientes, fez um apelo à secretaria municipal 
de saúde, Alcione Santana de Oliveira, que olhe com carinho a saúde pública, e que seja tomada as 
medidas necessárias para atender os pacientes do município; relatou que ontem (15), ligou mais de 
10 (dez) vezes para a secretaria de saúde e a mesma não atendeu, portanto, liguei para o Presidente 
desta casa pedindo que o mesmo entrasse em  contato com a secretaria de saúde e pediu que a 
mesma ligasse para sua pessoa, porém de imediato a secretaria de saúde me ligou e solicitei a 
ambulância de urgência e a situação foi resolvida, repudiou veemente a secretaria de saúde por não 
atender sua ligação. Falou que sempre cobra nesta tribuna melhorias para as estradas vicinais do 
município. Relatou que levou uma Senhora idosa de 80 anos e sega há uma semana até o hospital 
municipal, mas infelizmente não tinha o medicamento para diabetes, então levei a Senhora na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Carlos Carvalho da Silva, no momento a mesma foi 
atendida, portanto, tinha o medicamento para diabetes, mas não tinha as seringas para fazer 
aplicação da insulina na senhora. Relatou sobre a Senhora Leia que é servidora publica no 
município, na função de laboratório há mais de doze anos no mesma função, porém recentemente 
retiraram a gratificação da servidora sem dá nenhuma justificação a mesma. Falou sobre o Projeto 
de Lei PPA para 2022 a 2025 em relação que seja aplicação os recursos na educação, saúde pública, 
reformas das escolas e demais áreas públicas do município. Falou sobre os professores que é a peça 
fundamental quando faz seu trabalho é excelente, frisou que vai cobrar dos professores tanto do 
que exercer sua função com excelência quanto do que não exerce a função de forma correta. 
Direcionou-se ao secretário Municipal Agricultura, popular “Didi Gomes” que precisa dá condições 
para os agricultores produzirem, citou como sementes, tratores para aradar as terras entre outros. 
Falou sobre a falta de segurança pública do município. Direcionou-se ao presidente desta casa em 
relação a Caminhonete L 200 que ainda não foi placada, essa  situação é desde o início deste ano. 
Uma parte ao Senhor Presidente desta Casa, disse a caminhonete foi comprada no mês de dezembro 
do ano passo pelo ex-presidente desta casa, Francisco Maurisberto Freires de Araújo, portanto, a 
empresa que vendeu a caminhonete para esta Casa comprometeu-se e consta no contrato de fazer 
o placamento da Caminhonete, portanto, a empresa não cumpriu com o contrato, frisou durante os 
10 meses do ano corrente a assessoria jurídica desta casa não conseguiu fazer o placamento da 
referida caminhonete e recentemente o DETRAN de Mãe do Rio/PA, informou a assessoria jurídica 
que não será possível fazer o placamento, por motivo que a caminhonete é clonada em outra no Rio 
de Janeiro/RJ, diante o exposto, assessoria jurídica entrou com uma ação na justiça contra a 
empresa, e a empresa que responsabilizar a Mitsubishe, ressaltou que este poder legislativo 
comprou a caminhonete da empresa, porém a mesma estar na garagem deste Poder Legislativo para 
ser devolvida a empresa e já entramos com um processo licitatório para comprar um carro de 
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pequeno porte, em quanto a situação da caminhonete a assessoria continuará recorrendo na justiça, 
pois este poder não pode ficar no prejuízo. O vereador Rosinaldo retomando o pronunciamento, 
pediu o apoio aos vereadores para irem a Belém/PA, na empresa que vendeu a caminhonete para 
esta casa, com intuito de resolver a situação da Caminhonete já mencionada. Relatou que alguns 
municípios próximos não possui prédio próprio da Câmara Municipal, citou que o prédio da Câmara 
Municipal de Mãe do Rio/PA, não é prédio próprio da referida Câmara, frisou somos privilegiados, 
pois esta Câmara é prédio próprio. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, 
fez agradecimentos a Deus por tudo. Cumprimentou todos os presentes e as pessoas que assiste 
pela rede social facebook. Falou que participou do 3º congresso das Câmaras Municipais do Estado 
do Pará, nos dias 15 a 17 do mês corrente, relatou que se sentiu isolado no vento, por conta de ser 
o único vereador deste Poder Legislativo de estar participando do evento; frisou a importância do 
congresso para os vereadores do Estado do Pará, dizendo que os vereadores devem participar com 
frequência de congressos tanto no nosso estado como a nível nacional para começar integra a nossa 
Região conhecida por “Região Capim”, citou que devemos trabalhar juntos com os vereadores das 
Câmaras de Mãe do Rio, Ipixuna do Pará; citou temas abordados no congresso: para que possamos 
buscar recursos de forma coletiva para atender o nosso e os municípios acima e não de forma 
individual; disse que já foi aprovado pelo congresso nacional o direito dos vereadores receberem o 
13º(décimo terceiro) salário e o valor de um terço do salário para o mês de férias. Sugeriu uma 
reunião com os vereadores para analisarem os recursos do município a possibilidade de fazer essa 
inclusão salarial para os vereadores, e também debaterem em relação à inclusão da emenda 
impositiva no Regimento Interno desta casa e na lei diretrizes orçamentária do município. Disse 
que encaminhou um ofício ao Presidente desta casa solicitando que faça a afiliação desta Câmara na 
Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM para podermos ter representação nos 
congressos destinados para os vereadores. Falou que todos os dias é cobrado pela população pela 
falta de manutenção de iluminação pública do município, e inclusive encaminhou um ofício quinta-
feira passada ao secretário municipal de obras solicitando a manutenção e reparos da iluminação 
pública para as seguintes comunidades: Canaã, Jacaminzinho, Timborana, Santa Luzia, Mata-Mata, 
por ser um problema recorrente pediu ao poder executivo municipal soluções apesar das diversas 
dificuldades que o município enfrenta. Disse que o requerimento de sua autoria solicitando a 
manutenção da iluminação pública da Vila Repartimento e estar muito contente por ter sido 
atendido o seu pedido. Disse que foi muito cobrado em relação às faltas de medicação da farmácia 
básica e materiais para realizar os procedimentos nos pacientes, pediu que a secretaria municipal 
de saúde juntamente com o poder executivo municipal tome as medidas cabíveis para solucionar a 
problemática, e também que flexibilize os horários de vacinação nos postos de saúde, pois o 
atendimento para a vacinação ocorre somente pela manhã até às 11:00 horas, tendo em vista que a 
maioria dos munícipes trabalham em horário comercial. Parabenizou o poder executivo municipal 
pela elaboração do Projeto de Lei PPA, para os anos 2022-2025, e também parabenizou as 
comissões e aos vereadores que votaram pelo parecer favorável, mesmo sabendo das dificuldades 
orçamentárias do município, pediu que os recursos previstos no PPA acima seja aplicado de forma 
justa no município. Pediu aos vereadores que seja revisto e análise o Anteprojeto de Lei sobre o 
PCCR dos servidores públicos da área da educação da rede municipal, para que seja a segurado o 
direito de todos os servidores da educação do nosso município. O Vereador José Lucilvio da Costa 
Lima usou a tribuna, em nome do Presidente cumprimentou todos os vereadores e os munícipes 
presentes. Falou sobre a aprovação do Projeto de Lei PPA de 2022 a 2025 é de fundamental 
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importância para atender a demanda de todos os vereadores que trabalham dentro da legalidade 
se respaldando com documentos de suas cobranças cabíveis; disse que há muitas criticas nas redes 
sociais dizendo que os vereadores não fazem nada, afirmou que os trabalhos dos vereadores não 
são divulgados em redes sociais, entre tanto todas as informações estão disponível no portal de 
transparência desta Câmara Municipal de Aurora do Pará no alcance de todos os munícipes. 
Afirmou que recebeu ligações e mensagens na sua rede social sobre o assalto de uma moto no centro 
da cidade, pediu ao Senhor Presidente desta casa que através de ofícios convoque o delegado da 
polícia civil desta cidade e o promotor público, para tratar de assuntos pertinentes a roubos e furtos 
entre outros, do município. Ressaltou que esta a casa aprovou o projeto de lei que cria a guarda 
municipal, esperamos que o poder executivo municipal sancione o mais rápido possível, para que 
seja executado em janeiro de 2022, e também abra concurso público para efetivar aguada municipal 
para que o nosso povo tenha mais segurança no município. Parabenizou a polícia militar e civil pelo 
seu trabalho que tem feito no município, portanto, o contingente de policiamento é pouco para 
atender a demando do nosso município. Pediu ao Presidente desta casa que encaminhe ofício ao 
secretário municipal de obras solicitando a instalação de iluminação pública na invasão conhecida 
por “Dona Jurema” na Vila Repartimento. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna em 
nome do Presidente desta casa cumprimentos todos os vereadores e munícipes presentes e os que 
assistem pela rede social facebook. Agradeceu a presença do vice- prefeito, Francisco Maurisberto 
Freires de Araújo Fez mais uma vez a cobrança sobre a reforma da ponte da Comunidade São 
Marcos, pediu ao Presidente desta casa que encaminhe um ofício para o secretário municipal de 
obras solicitando com extrema urgência a reforma da ponte da referida Comunidade, ressaltou que 
a Comunidade disponibilizou a madeira para a reforma da mesma, e convidou todos os vereadores 
para acompanhar o serviço da reforma da ponte da Comunidade. Falou sobre dois ramais pequenos 
que é necessário fazer o serviço da manutenção, citou o ramal da travessa do km 59 e outros ramis 
pequenos. Falou estar sendo cobrado diariamente pelos pequenos agricultores em relação ao 
cronograma de atendimento aos agricultores com o trator agrícola, portanto, esse cronograma não 
estar sendo cumprido, pediu ao Presidente desta casa que verifique com o secretário municipal de 
Agricultura o porquê o cronograma não estar sendo cumprido. O vereador Joelson da Silva 
Oliveira usou a tribuna em nome do Presidente desta casa cumprimentou os vereadores, em nome 
do vice-prefeito municipal, Francisco Maurisberto, cumprimentou os munícipes presentes. 
Direcionou-se ao vice-prefeito e ex-vereador, Francisco Maurisberto, dizendo que durante seus 20 
anos de legislaturas cobrou do poder executivo municipal a criação da guarda municipal desde 
município, portanto, este o projeto de lei da criação da guarda municipal foi aprovado por esta casa 
no mês de abril deste ano, porém o município a princípio só tinha recursos para colocar 04 (quatro) 
guardas, porém até o presente momento não foi disponibilizado nenhum guarda municipal, e como 
ainda não foi iniciado a licitação para o concurso público para guarda municipal, dessa forma 
sugeriu que seja colocado na lei orçamentária anual do município para o próximo ano, 10 (dez) ou 
(12) guardas. Uma parte ao Presidente desta casa, disse que já foi incluído na LDO para o ano de 
2022, o processo seletivo para guarda municipal, previsto para fevereiro de 2022. O vereador 
Joelson retomando a fala, disse que é de urgência a guarda municipal em nosso município, pois 
somente o contingente da polícia é insuficiente para a segurança dos munícipes; citou que no seu 
primeiro mandato como vereador no ano de 2013, foi na secretaria de segurança de estadual 
solicitar o aumento de contingente de polícia para o município, mas infelizmente não havia policiais 
disponíveis para trabalhar em Aurora do Pará. Disse que agora a pouco recebeu alguns munícipes 



 

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 
 

 

da comunidade Fé em Deus cobrando a manutenção da estrada vicinal que dá acesso a referida 
comunidade. Uma parte ao Presidente desta casa, disse que os maquinários não chegaram a 
Comunidade Fé em Deus, devido a ponte que dá acesso a comunidade estar deteriorada 
impossibilitando de trafegar, e também a máquina patrol estar com problemas mecânicos. O 
vereador Joelson retomando seu pronunciamento, disse que a Prefeita Municipal em reunião com 
os vereadores nesta casa no inicio deste ano comprometeu-se que iria atender pelo menos um 
requerimento de cada vereador, e que até o presente momento não viu nenhum requerimento de 
grande porte ser atendido. Disse em relação ao asfalto que o governador Helder Barbalho 
disponibilizou para o município, que em muitas ruas da cidade não há sistema de encanação e nem 
meio-fio, portanto, é um serviço e material muito caro para ser desperdiçado futuramente, por falta 
de estrutura adequada nas ruas, pediu ao Presidente desta casa que encaminhe ofício para a prefeita 
Municipal, solicitando a implantação de rede de sistema de abastecimento de água e meio-fio nas 
ruas que iram ser feito o serviço de pavimentação asfáltica. Falou que foram realizados algumas a 
manutenção e reparos de iluminação pública na cidade, porém as lâmpadas são de péssima 
durabilidade, e a maioria dessas lâmpadas está queimadas. Uma parte ao Presidente deste Casa, 
disse que o município não tem recursos para colocar lâmpadas de Led em todas as comunidades, 
porém várias comunidades estão iluminadas, como: Santana do Capim, Jabuti, Cajueiro, km 16, 
Repartimento, etc.; em relação a recuperação das estradas vicinais, salientou que o combustível era 
R$: 3,60 (três reais e sessenta centavos) em janeiro, e no mês corrente estar em R$: 5,60 (cinco reais 
e sessenta centavos), que apesar do aumento do combustível os serviços de recuperação das 
estradas não parou. O vereador Joelson retomando seu pronunciamento, pediu a Senhora secretária 
parlamentar desta casa que elabore ofícios para secretaria de municipal de educação e para o poder 
executivo municipal solicitando a reforma das escolas da rede municipal para início das aulas no 
próximo ano; pediu ao Senhor Presidente que providencie o cronograma de reforma das escolas 
municipais, portanto, a escola da Comunidade Ipitinga possui R$: 320 (trezentos e vinte mil reais) 
de emenda parlamentar para fazer a reforma, e também pediu informação quais são as escolas que 
irão ser reformadas com recursos próprios, fez questionamento ao Senhor Presidente o porquê 
ainda não ter iniciado a licitação para tais reformas das escolas e se os alunos irão ser prejudicados 
sem a as reformas das escolas, pois nesses quase 2 (dois) anos de pandemia a secretaria de educação 
estava sem diversas contratações, e assim é obvio que tenha recursos sobrando para realizar as 
reformas e receber os alunos com espaço adequado no retorno das aulas. Fez um apelo ao Senhor 
Presidente que solicite ao secretário municipal de obras pare de tirar piçarra do terreno no Bairro 
Novo Horizonte destinado para a construção da escola Pr. Daniel Berg. Deixou sua preocupação em 
relação ao retorno das aulas no próximo ano letivo sem as reformas das escolas. Pediu ao Senhor 
Presidente que solicite reparos no chafariz da praça no centro da cidade, pois estar chegando o fim 
deste ano, e a nossa cidade recebe muitos turistas, e a praça é o nosso cartão postal.  O vereador 
Pedro Nunes usou a tribuna saudou todos os presentes. Falou aos amigos vereadores, que parem 
de voltar ao passado, dos erros da gestão municipal anterior, e focar em um futuro melhor para o 
município de Aurora do Pará, e trabalhar para não cometermos os mesmos erros deixados pela ex-
gestão. Disse que foi eleito para fiscalizar e cobrar melhorias para os munícipes. Falou que o poder 
executivo municipal estar sim trabalhando em prol do município, mas tem muito  a se fazer; frisou 
que os reparos da iluminação pública da Comunidade Ipitinga, foi realizado pela metade, e que a 
população estar lhe cobrando. Sugeriu que fizessem um leilão da patrol que estar constantemente 
dando prejuízos ao município. Frisou que há necessidade de aumentar o contingente policial do 
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nosso município, e disse que vai solicitar uma reunião com a polícia civil e militar juntamente com 
os proprietários de Bares e casas noturnas da Comunidade Ipitinga, pois não cumprem a lei do 
silêncio. Falou que discorda do recesso do final de ano para os vereadores, pois devemos trabalhar 
ainda mais pelos munícipes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente com todos. O 
vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, saudou todos os vereadores presentes, em 
nome do Senhor Reginaldo, saudou todos os funcionários e demais presentes. Disse que na terça-
feira passada esteve com a Senhora Prefeita Municipal juntamente com o vereador Rosinaldo 
“Painho” e Pedro Nunes “Dinho”, cobrando solução para a recuperação da estrada vicinal que dá 
acesso a Comunidade São Benedito, e a mesma garantiu que iria solicitar do secretário municipal 
de obras o maquinário para a referida comunidade. Disse que é muito cobrado pela população, mas 
é humanamente impossível realizar todas as manutenções e reparos das estradas vicinais; frisou 
que devemos cobrar melhorias, mas também devemos reconhecer o que já foi realizado em nosso 
município pelo poder executivo municipal. Compartilhou a fala do vereador Joelson, referente em 
um ano da gestão atual, e a antiga gestão não realizou nem um terço e pediu para deixarmos o 
passado em seu devido lugar, e planejarmos um futuro melhor para o nosso município, deixou sua 
opinião em relação ao pronunciamento do vereador Joelson acima “não existe fazer o presente e 
planejar o futuro sem esconder o passado”. Explicitou que na gestão anterior não teve muitos gastos 
com recuperação de estradas vicinais, pois o ex-gestor Márcio Ricardo Borges da Silva “Márcio 
Duarte) deixou as estradas vicinais do município em boa qualidade, citou a região Ribeirinha, porém 
a antiga gestão do Senhor Jorge Pereira de Oliveira “Jorge Chicó” deixou as estradas em péssima 
condições. Disse que concorda com o vereador Joelson em relação que seja feito a reforma das 
escolas da rede municipal,  ressaltou que esteve segunda-feira (15) com a secretaria municipal de 
educação e a Senhora Prefeita Municipal, e foi informado pela secretária de educação que as escolas 
das Comunidades: Siriri, Basileu Baldino, Salomão Baldino e a Boa Aventura, essas escolas serão 
realizadas as reformas com recursos próprios. Frisou que é impossível deixar 100% (cem por 
cento) o município iluminado, que não tem como realizar todas as problemáticas em 10 (dez) meses 
de gestão municipal; disse que 70% (setenta por cento) da problemática da iluminação pública nas 
comunidades será sanadas como; Siriri, Mangueirão, Santa Luzia receberão iluminação pública, que 
nunca tiveram; e afirmou que os materiais para os reparos da iluminação pública estão chegando 
para dar continuidade do trabalho. Falou que é necessário que nós vereadores organizem a questão 
da elaboração da emenda impositiva para melhor em prol da população Aurorense. Em relação à 
merenda escolar, disse que esteve no departamento de merenda escolar e a partir de hoje estará 
sendo entregues os kits de merenda para os alunos das escolas anexas e as escolas polos que estão 
havendo aula presencial. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna em nome 
do primeiro secretário cumprimentou todos os presentes e as que assistem pela rede social 
facebook. Falou sobre o assalto de uma moto quase em frente à delegacia na segunda-feira (15), 
essa situação nos trás insegurança pública e indignidade, disse que Aurora estar com contingente 
de polícia insuficiente para atender a população Aurorense, frisou que entrou em contato com o 
governador do estado Helder Barbalho e com o Tenente Coronel Denis, portanto, o Tenente Coronel 
Denis confirmou sua presença nesta casa na próxima terça-feira, para prestar esclarecimentos das 
ações de segurança pública para o município; ressaltou que irá encaminhar um ofício de convocação 
para o delegado da polícia civil e polícia militar de Aurora para comparecer nesta casa para prestar 
esclarecimentos pertinentes a roubos, furtos e as ações de segurança pública a população 
Aurorense; disse que é insuficiente o contingente de policial com apenas 04 (quatro) policias e troca 
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de contingente de 07 (sete) em 07 (sete) dias, mencionou que deveria ter de 08 (oito) a 12 (doze) 
guarnição pelos até regularização da guarda municipal, frisou que a população nos cobrar 
providências em relação melhorias na segurança, e de imediato solicitei do estado aumento de 
policial, afirmou na próxima quinta-feira será realizada uma operação policial no município, assim 
coibindo ladrões e criminosos e outros. Parabenizou a Prefeita Municipal, pelo serviço de 
iluminação pública nos seguintes cemitérios: Santana do Capim, Repartimento, centro da cidade. 
Relatou que a Prefeita Municipal estar com dificuldades de organizar documentos e licenças para a 
liberação das emendas parlamentares para as construções das obras: orla do Rio Coité, ponte da 
Comunidade Bom Remédio, praça do km 75, reforma da quadra de esportes do bairro Aparecida, 
pavimentação asfáltica e durou 12 (doze) dias para organizar as documentações das obras acima. 
Disse esteve em Belém/PA, no gabinete do deputado Chamonzinho juntamente com os vereadores: 
Euclênio, José Maria (Bena), Pedro Nunes (Dinho) e José Antônio (Toninho), e os mesmos 
constataram as dificuldades de organizar a documentação para conseguir a liberação de uma 
emenda parlamentar, frisou que tem emenda parlamentar para o município, porém difícil é 
conseguir a documentação. Acredito que na próxima semana serão liberadas emendas 
parlamentares para as construções acima mencionadas, com exceção a construção da Orla. Falou 
que o Deputado Federal Beto Faro irá destinar uma emenda parlamentar para o município, na 
oportunidade solicitei do deputado uma patrol. Agradeceu o Deputado Federal, Cristiano Vale dou 
R$: 500 (quinhentos mil reais) para o nosso município, disse que esse recurso será para aquisição 
de veículos destinado a saúde pública. Agradeceu o Deputado Estadual, Júnior Ferrari, por destinar 
a emendas parlamentares para aquisição de um trator e uma retroescavadeira, e também destinou 
emenda especial no valor de R$: 500 (quinhentos mil reais). Agradeceu o Deputado Federal, Paulo 
Bengtson por destinar para o município emenda especial no valor de R$: 1.000.000,00 (hum milhão 
de reais). Agradeceu o Deputado Federal  Cássio Andrande pela emenda especial no valor de R$: 
350 (trezentos e cinquenta mil reais). O Município será comtemplado com recurso da FUNASA no 
valor de R$: 500 (quinhentos mil reais) destinado para perfuração poços artesiano. Agradeceu o 
Senhor Vavá Martins pelo convênio do INCRA no valor de R$: 1.498,00 (hum milhão e quatrocentos 
e noventa e oito mil reais), destinado para recuperação das estradas vicinais do Município, frisou 
que a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão Miranda, irá assinar este convênio com o INCRA esta 
semana. Agradeceu o Deputado Federal, Hélio Leite pela doação de R$: 300(trezentos mil reais) 
para a compra de um Raio X digital e um aparelho de ultrassonografia. Agradeceu o Deputado 
Federal, Nilson Pinto que se comprometeu de destinar uma emenda parlamenta no valor de R$: 400 
(quatrocentos mil reais) ou R$: 700 (setecentos mil reais) para o nosso município. Ressaltou que o 
Senador Jader Barbalho irá destinar mais recursos para o nosso município. Pediu ao Deputado 
Federal, Celso Sabino, que destine emendas parlamentares para o Município. Falou sobre o Projeto 
de Lei da criação guarda municipal que foi aprovado este ano, mas não foi possível realizar o 
processo seletivo, por conta que não constar a proposta de guarda municipal na Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO) de 2021, afirmou que a proposta da guarda municipal já consta na LDO para o 
ano de 2022, ressaltou que a Prefeita Municipal, irá tomar as providências cabíveis para funcionar 
a guarda municipal, no próximo ano. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às onze horas e cinquenta e dois minutos, 
convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 23 de novembro de 2021, e não 
havendo mais nada a tratar eu_______________________________1º secretário da Câmara Municipal de 
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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.  
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, presidente:_____________________________________________________________ 

José Maria de Souza Moreira, 1ºsecretário:________________________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja: 2º secretário:________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
 


