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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO 1ºPERÍODO DA 2ª SESSÃO 
LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL 
E VINTE E DOIS.  
Aos vinte e quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 
minutos, no Plenário Nelito Pastana dos Santos, da Câmara Municipal de Aurora do Pará Palácio 
Ernane Fernandes Gusmão. O Senhor Presidente constatou 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, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. A ausência justificada 
do vereador Joelson da Silva Oliveira. Após constatar número legal o Senhor Presidente 
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão Solene de Abertura dos 
Trabalhos do primeiro período legislativo de 2022, da oitava legislatura da Câmara Municipal 
de Aurora do Pará. Após convidou o vereador Pedro Nunes Pantoja, para fazer a leitura de um 
texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 91 versículo 7. O Senhor Presidente agradeceu a 
presença do Pr. Julimar Marrocos da Assembleia de Deus, da Vila Ipitinga. O Senhor Presidente 
solicitou ao Pr. Julimar Marrocos, para que faça uso da palavra para fazer a oração de Fé, o 
mesmo saudou todos com a palavra do Senhor Jesus, cumprimentou os Senhores Vereadores, 
pediu que todos ficassem de pé e fez a oração do Pai Nosso.  Dando sequência o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores que dela quisessem fazer uso. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus pela 
oportunidade de estar presente nesta casa e por estarmos de volta aos trabalhos legislativos, 
pois estávamos de recesso. Agradeceu a todas as pessoas que estão nos assistindo na plenária 
e pela rede social facebook. Agradeceu a colaboração de todos os funcionários desta casa, a 
presença de todos os vereadores presentes e demais presentes.  O vereador José Antônio da 
Silva Araújo usou a tribuna agradeceu a Deus pela oportunidade de estar retornado a essa casa 
de leis, após o período de recesso. Deixou sentimentos de pesar e tristeza pelo falecimento do 
seu tio há uma semana e pelo crime bárbaro ocorrido com seu tio; mas feliz em retornar aos 
trabalhos juntamente com os nobres colegas vereadores, pois sabemos que o ano passado foi 
muito produtivo com apresentação de projetos de leis, requerimentos, aprovados que se deu 
andamentos para melhorias do município. Disse que espera em Deus, que este ano não seja 
diferente, e se for que seja para melhorias de todos; sabemos do empenho de cada um desta 
casa, que buscam a cada dia melhorias para o nosso município através de projetos, 
requerimentos, para beneficiar a população de Aurora do Pará. Ressaltou que estar de mãos 
dadas com os nobres colegas vereadores para colocar em pauta projetos que venham beneficiar 
e desenvolver o nosso município. O vereador Rosinaldo Lima de Moura dispensou a palavraO 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna em nome do Senhor Presidente 
desta casa saudou os nobres colegas vereadores, ex-vereador, Aldemir, as pessoas que se fazem 
presentem nesta casa, Senhor “Claudio do PT”, Senhor Valmar Santos, presidente do partido 
PCdoB e as pessoas que nos assistam pela rede social facebook. Disse que é uma satisfação 
imensa estar nesta casa de leis, e agradeceu a Deus pela oportunidade por estarmos retornando 
aos nossos trabalhos, espero que esse ano de 2022 seja um ano proveitoso para cada um de nós 
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tanto aos nobres vereadores quanto a população Auroense, e que possamos fazer um trabalho 
bem melhor do que foram os anteriores. Deixou os sentimentos de pesar ao vereador José 
Lucilvio que perdeu o seu filho; e também sentimentos de pesar ao vereador “Toninho”, que 
perdeu o seu tio. Porém, é um momento de pensarmos grande e planejarmos um ano melhor 
para o nosso município, e que esta pandemia acabe brevemente para que possamos voltar as 
atividades normais. Agradeceu a Deus, e que possamos pedir a Deus uma legislatura melhor do 
que as anteriores. Convidou os nobres colegas vereadores para participarem de uma 
Assembleia no prédio do SINTEPP, após esta sessão solene, para discutirmos sobre o reajuste 
do piso salarial dos professores. O vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna, em 
nome do Presidente desta casa saudou todos os vereadores e todos que nos assistem pela rede 
social facebook. Agradeceu a Deus por mais um ano nesta casa, que seja uma legislatura 
proveitosa com projetos e requerimentos aprovados nesta casa, e que a Senhora Prefeita, 
Vanessa Gusmão possa atender os nossos anseios, e assim trazer melhorias para o nosso 
município.  O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em nome do Presidente 
desta casa saudou todos os vereadores, o ex-vereador Ademir, o assessor jurídico da Prefeitura 
Municipal de Aurora do Pará, pastor da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, da Vila 
Ipitinga e demais presentes. Disse que ainda estar em um momento muito delicado e difícil 
devido à perda do seu filho. Deixou seus sentimentos de pesar ao vereador “Toninho” que 
perdeu seu tio, relatou que recentemente houve diversas perdas de pessoas queridas no 
município; que Deus possa renovar nossa fé, e que todos esses acontecimentos sirvam de 
reflexão, e para honra e gloria do Senhor Jesus Cristo, possamos estar de pé para lutar contra 
as dificuldades que virão, mas que nós jamais possamos desistir, pois somos fortes. Agradeceu 
por mais um ano e que Deus possa abençoar cada um, a gestão desta casa e o município, para 
que o nosso município possa crescer aos olhos de Deus, e que cada um com sua fé renovada, 
empenho, dedicação e esperança possamos crescer juntos. Finalizou, agradecendo a Deus por 
mais um ano e pediu que Deus possa abençoar a gestão municipal e os munícipes. O vereador 
Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna em nome do Presidente desta casa saudou todos os 
vereadores. Agradeceu a presença do procurador geral do município, Dr. Renato, os 
funcionários desta casa, o ex-vereador Aldemir e demais presentes. Em nome a Igreja 
Assembleia de Deus, da Comunidade Ipitinga, desejou boas-vindas ao Reverendíssimo pastor 
Julimar Marrocos em nosso município e nesta casa de leis, e que Deus abençoe a sua nova casa 
e a sua vida. Disse que tem satisfação e honra de voltar aos trabalhos nesta casa e nesse 
parlamento se discute nos próximos meses propostas e soluções para o crescimento 
sustentável, de qualidade e justo, aprovando indicações e requerimentos que visam o 
desenvolvimento e o crescimento do nosso município. O debate democrático é a qualidade de 
seus pares, saberão aprovar as vias mais serenas  para manter Aurora do Pará no trilho no 
desenvolvimento, que essa Câmara é formada por homens ou idealizada  consciência sobre seus 
deveres e responsabilidade com o município saberão da sua melhor contribuição em busca do 
bem-estar do município. Deixou sentimentos de pesar aos vereadores: José Lucilvio pela perda 
do seu filho com 08 anos de idade e o vereador “Toninho” pela perda do seu tio que foi 
brutalmente assassinado. Finalizou agradecendo o Presidente, ressaltou que todos nós 
vereadores somos cientes do que podemos fazer pelo melhor Aurora do Pará. O vereador 
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Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, em nome do Senhor Jesus saudou todos os presentes. 
Disse que é uma alegria imensa estar novamente nesta casa, e que estava com saudade de 
trabalhar nesta casa. Ressaltou  que a partir de amanhã (16)  iremos em buscar de recursos 
para nossa  querida Aurora do Pará; disse que o ano passado foi muito produtivo, pois vieram 
vários carros, como o coletor de lixo para o município. Disse que neste ano há muitas obras a 
serem feitas no nosso município, como: a construção da orla na cidade, as construções das 
praças: km 75 e Vila Ipitiga, asfalto, construção da ponte da Comunidade Bom Remédio e outras. 
Ressaltou se cada vereador fizer sua parte, ir em busca de recursos com seus deputados com 
certeza estaremos em um ano muito melhor do que o ano de 2021, que esse ano seja o ano da 
colheita. Destacou colocando-se à disposição do município, ressaltou que está nesta casa para 
buscar recursos e fazer o melhor pelo o município. Finalizou, desejando uma excelente semana 
abençoada a todos. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, em nome do 
Presidente desta casa saudou todos os vereadores, ex-vereador Aldmir, os presentes e as 
pessoas que acompanham pela rede social facebook. Disse que estamos reiniciando os nossos 
trabalhos do ano de 2022, e primeiramente pediu a Deus bênçãos sobre cada um de nós 
vereadores e a população em geral. Disse que nos últimos dois anos vivemos momentos difíceis, 
devido a pandemia que vivenciamos, mas tenho fé que logo voltaremos a nossa rotina normal. 
Desejou aos nobres colegas vereadores que este ano seja repleto de conquistas e vitórias para 
este plenário, acredito que cada um de nós nos empenhamos muito no ano passado, e que este 
ano seja melhor ainda e que cada um possa buscar melhorias e qualidade de vida digna aos 
nossos munícipes. Disse que nesta casa haverá divergências, mas que o respeito prevaleça um 
com o outro. Externou a sua solidariedade aos vereadores: “Toninho”, pela perda do seu tio e o 
vereador “Lucilvio” pela perda do seu filho, que Deus conforte os corações dos vereadores 
acima. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna em nome do vereador 
“Lucilvio” cumprimentou todos os vereadores, o ex-vereador Aldemir e demais presentes e os 
que acompanham pela rede social facebook. Estamos iniciando os trabalhos legislativos. Pediu 
que Deus abençoe esse primeiro semestre deste ano, os vereadores e toda a população de 
Aurora. Disse que nesta casa há divergências um com o outro, mas que o respeito venha 
prevalecer, que cada um de nós busque com seus senadores, deputados estadual e federal e 
governador do Estado emendas parlamentares de melhorias para o nosso município; sei que 
no ano passado nosso município recebeu um caminhão coletor de lixo, tratores; ressaltou que 
tem certeza que neste ano todos nós estaremos empenhados em trazer benefícios para a nossa 
queria Aurora. Disse que a Mesa Diretora desta casa no fim do ano passado fez a devolução do 
recurso desta casa para a prefeitura municipal de Aurora do Pará, e foi sugerido a Senhora 
Prefeita, Vanessa Gusmão, que o dinheiro fosse investido em transportes para a secretaria 
municipal de saúde, porém a Prefeita Municipal comprou dois carros Fiat Mobi 0km, já 
entregues na semana passada para a secretaria de saúde, afim de melhorar o transporte dos 
pacientes que se deslocam a Belém/PA,  para realizar tratamentos, como por exemplo de 
hemodiálise. Agradeceu o Deputado Estadual Bordalo, que disponibilizou uma emenda 
parlamentar no valor de R$: 120 (cento e vinte mil reais) para aquisição de uma ambulância 
para a Comunidade Barreirinha, a qual já foi entregue semana passada na referida Comunidade. 
Disse que foi informado ontem (14) pelos Deputados Federais: Cássio Andrade e Júnior Ferrari, 
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que chegaram duas ambulâncias do tipo SAMU, em Belém, e que provavelmente as ambulâncias 
serão entregues pelo governador de Estado no mês de março deste ano para o nosso município. 
Ressaltou que devemos pensar positivo, que este ano será muito melhor do que o anterior, que 
essa pandemia vai passar. Deixou seus sentimentos de pesar aos vereadores:  “Toninho” pela 
perda de seu tio e o vereador “Lucilvio” pela perda do seu primogênito de apenas sete anos de 
idade, e nós como pais sabemos o quanto é difícil esse momento, que Deus conforte os corações 
dos vereadores supracitados. Agradeceu a todos os funcionários desta casa pelo empenho em 
2021, e que em 2022 seja melhor do que o ano passado. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão solene, às dez horas e 
quinze minutos, convidando os Senhores Vereadores para a 1ª sessão ordinária, no dia 22 de 
fevereiro de 2022, e não havendo mais nada a tratar eu_______________________________1º 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, 1ºsecretário:___________________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja: 2º secretário:___________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:______________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:___________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:____________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:__________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:____________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:____________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:______________________________________________________________________________ 
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