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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 002/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em oito de março de dois mil e vinte e dois.  
Aos oito do mês de março do ano 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, 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-
1ºsecretário; Pedro Nunes Pantoja-2ºsecretário; Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da 
Silva Araújo, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, Rosinaldo Lima de Moura. A ausência Justificada do vereador Raimundo da Silva 
Amorim. Justificativa verbal proferida pelo vereador José Antonio da Silva Araújo justificando 
a ausência do vereador Joelson da Silva Oliveira, por motivo de força maior não foi possível 
participar desta sessão. 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 Isaias capítulo 55 versículo 6. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura das Atas das sessões: ordinária, solene de 
encerramento dos trabalhos legislativos, ambas do dia 14/12/202 e a sessão solene de abertura dos 
trabalhos legislativos do dia 15/02/2022, após lidas, foram colocadas em discussão, não havendo 
discussão. Em votação, aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência o 
primeiro secretário continuou com a leitura dos expedientes: ofício  nº 029/2022 –GAB/PMAP, 
venho por meio deste apresentar-lhe em anexo o Projeto de nº 001/2022, que dispõe sobre a criação 
do auxílio transporte a ser pago aos - ACS e Agentes Comunitários de Endemias -  ACE, no âmbito do 
município de Aurora do Pará e dá outras providências; ofício nº 032/2022–GAB/PMAP, venho por 
meio deste apresentar-lhe em anexo o Projeto de nº 002/2022, que Institui a Concessão de 
Benefícios eventuais em decorrência de situação de vulnerabilidade social, no âmbito do Município 
de Aurora do Pará é dá outras providências. Requerimento nº 004/2022, de autoria dos 
vereadores: Euclênio Arruda de Souza e Magno Rodrigo Pereira Miranda, assunto: Solicito a 
Instalação de Placa de “Bem Vindo”, na entrada da cidade de Aurora do Pará. Requerimento nº 
005/2022, assunto: Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Almerinda Torres Barbosa, na Vila 
Nossa Senhora de Fatima, BR 010, Km 75, Município de Aurora do Pará e requerimento nº 
006/2022, assunto:  Reforma da Escola do Estado Ministro Tarso Dutra, e também a reforma do 
muro da referida Escola, na Vila Nossa Senhora de Fátima, km 75, Município de Aurora do Pará, 
cedida para o funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima Casulo, neste Município, 
ambos de autoria dos vereadores Pedro Nunes Pantoja e Magno Rodrigo Pereira Miranda. 
Requerimento nº 007/2022, de autoria dos vereadores: José Lucilvio da Costa Lima e José 
Rivanaldo Araújo, assunto: solicitar a implantação do Sistema de Abastecimento de água e a reforma 
da Escola Municipal, na Comunidade Nova Judeia, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 
008/2022, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, assunto:  solicitar a construção de 
uma Escola Municipal no Barro Matelândia, Aurora do Pará. 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. Requerimento nº 004/2022, de autoria dos vereadores: 
Euclênio Arruda de Souza e Magno Rodrigo Pereira Miranda, em discussão, nenhuma, em votação, 
aprovado por unanimidade. Requerimentos números 005 e 006/2022, ambos de autoria dos 
vereadores Pedro Nunes Pantoja e Magno Rodrigo Pereira Miranda, em discussão, nenhuma, em 
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votação, aprovados por unanimidade. Requerimento nº 007/2022, de autoria dos vereadores: José 
Lucilvio da Costa Lima e José Rivanaldo Araújo, em discussão, nenhuma, em votação, aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 008/2022, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, em 
discussão, nenhuma, em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento verbal nº 001/2022, 
do vereador José Antônio da Silva Araújo, solicitando do Poder Executivo Municipal, que viabilize a 
Instalação de Placas Bem-Vindo de indicativas com as respectivas denominações nas comunidades, 
Município de Aurora do Pará, em discussão, nenhuma, em votação, aprovado por unanimidade. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem 
de inscrição. O Senhor Presidente agradeceu a presença da Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, 
Vice-prefeito, Francisco Maurisberto Freires de Araújo “Beto” e Secretaria Municipal de Saúde, 
Alcione Santana de Oliveira. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais 
concedeu a palavra a Senhora Nilda Figueiredo–Advogada da Associação dos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias de Aurora do Pará – AACSEAP, para falar 
sobre o Projeto de lei de auxílio de transportes aos ACS E ACE deste município. Cumprimentou bom 
dia a todos e a todas. Em nome da Senhora Prefeita parabenizou todas as mulheres, falou das 
dificuldades e da importância da mulher como mãe, esposa, filha, trabalhadora e hoje atuante na 
sociedade e parabenizou toadas as mulheres, expressou sentimentos de felicidade em relação a 
Prefeita deste município. Disse aos vereadores em nome da Federação Paraense dos Agentes de 
Saúde e de Combate as Endemias e da Associação de ACS e ACE de Aurora do Pará, frisou sobre a 
rede de apoio onde nossas associações apoiam outras associações como: Ipixuna do Pará e 
Irituia/PA; falou que Brasília/DF sabe que a classe estar presente nesta sessão neste Poder 
Legislativo e o Brasil todo, portanto, Aurora estar caminhando com respeito e dignidade com a classe 
dos agentes. Ressaltou que a secretaria municipal de saúde será cobrada pelo governo federal em 
relação as políticas públicas de saúde e sociais, o governo federal espera de todos os prefeitos do 
Brasil uma atuação firme dos nossos agentes. Falou sobre a leis e atribuições que mudaram citou 
que a partir de segunda-feira(14), irá abrir um curso técnico de formação para os agentes e o 
governo já estar cobrando dos prefeitos e secretários municipais de saúde antes de oferta o curso, 
porque com base nas informações que os agentes vão passar sobre a população Aurorense , assim o 
governo federal vai direcionar as políticas públicas para as áreas da saúde e Assistência Social do 
município. Falou sobre a extensão territorial dos bairros e comunidades do município. Falou sobre 
a Região Sul e Região Norte, citou a diferença do salário dos agentes comunitários da Região Sul é o 
valor aproximadamente de R$: 5.000 (cinco mil reais) enquanto o salário dos agentes Comunitários 
do município é o valor de R$:1.550,00 (hum mil e quinhentos e cinquenta reais). Finalizou 
agradecendo a todos. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a 
palavra a Senhora Vanessa Gusmão Miranda, Prefeita Municipal de Aurora do Pará, para falar 
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Cumprimentou todas as mulheres. Disse que hoje 
dia internacional das mulheres, sente-se muito grata e feliz, e sou a primeira mulher prefeita de 
Aurora do Pará, uma conquista para nós mulheres; relatou que quando criança o seu pai nunca pôs 
barreiras por ser mulher, e lhe criou e incentivou para que pudesse ser o que eu quisesse, sem 
colocar limites em meus sonhos, e sempre tive fé em Deus para alcançar meus objetivos; hoje a 
realidade das mulheres não é fácil, pois temos diversas responsabilidades como profissional, esposa, 
mãe e dona de casa, por exemplo sou prefeita, empresaria, odontóloga, e outras responsabilidades 
que nós mulheres temos. Desejou um feliz dia das mulheres, ressaltou com vigor que o lugar da 
mulher é onde ela quiser, pois somos capazes. Em relação aos ACS e ACE, que foi procurada pela 
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comissão dos mesmos e pelo vereador “Lucilvio”, sobre a disponibilidade desse auxílio de 
deslocamento para a classe, pois jamais estarei aqui para tirar o direito de qualquer classe, porém, 
eu não faço atos ilegais, o que o município não tenha condição financeira de cumprir. Ressaltou que 
é a favor do projeto de lei referente aos ACS e ACE já mencionado, haja vista o nosso município possui 
uma extensão territorial. Deixou-se a disposição para quando qualquer munícipe que tiver interesse 
em conversar sobre algo do nosso município. Estarei sempre à disposição para beneficiar a maioria 
dos munícipes. Falou que, sente-se à vontade nesta casa de leis e sou respeitada por todos os 
vereadores, e agradeceu cada um, pois em nossa gestão trabalhamos em conjunto sem brigas 
partidárias, afim de buscar melhorias para Aurora do Pará. Pediu que aplaudissem os vereadores, 
por conta que os mesmos também estão aqui nesta casa lutando por direitos para a população 
Aurorense. Agradeceu ao Deputado Estadual Chamonzinho que irá disponibilizar emendas 
parlamentares para a ampliação da sede dos ACS e ACE, e para a compra dos tablets. O vereador 
José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna, falou sobre o projeto de lei que beneficia os ACS e ACE 
deste município, na qual irá custear as despesas de deslocamento para os mesmos a realizarem 
visitas domiciliares a população Aurorense, e assim facilitará o trabalho dos ACS e ACE. Falou que as 
suas palavras não serão de críticas, mas sim de incentivo, neste momento, pois sei das necessidades 
dos pacientes que depende do serviço do ACS ou ACE, desta forma adianta que seu voto será 
favorável para aprovação do projeto de lei, porém exigirá mais empenho das classes, já que alguns 
são relaxados em sua função, frisou pedindo o melhoramento das classes. Frisou a importância do 
ACS e ACE para que as informações cheguem ao Governo Federal, para que o município possa 
arrecadar recursos, e além disso beneficiar os munícipes. O vereador Rosinaldo Lima de Moura 
usou a tribuna primeiramente agradeceu a Deus, agradeceu a presença do Senhor Presidente desta 
casa, do vice-prefeito “Beto”, da Senhora Prefeita Municipal e demais presente.  Desejou feliz dia das 
mulheres a prefeita municipal e a todas as mulheres. Disse em relação ao dia internacional das 
mulheres a grande importância da mulher em nossa vida e na sociedade, e deve-se tratar bem não 
somente no dia das mulheres, pois são mães, esposas, trabalhadoras e guerreiras. Falou em relação 
as reformas das escolas municipais das Comunidades: Boa Vista, Maracaxi e Cajueiro,  que o serviço 
feito nas escolas estão sendo de boa qualidade, e que está muito contente, apesar de estarem faltando 
algumas escolas a serem reformadas. Frisou que não estar aqui apenas para falar das obras 
realizadas, mas também para cobrar o que ainda falta ser feito. Pediu a secretaria municipal de 
educação do município que termine as reformas das escolas do Maracaxí. Disse que, deve-se resolver 
a problemática do piso salarial dos professores, e que tem que revisar os contratos dos servidores 
da educação, para que seja possível ser pago o reajuste salarial dos professores. Disse para 
convocarmos uma reunião com os ACS e ACE, pois há muitas reclamações em relação ao 
cumprimento de suas funções, mas que devemos procurar saber as suas devidas funções, e o que 
impede de realizar corretamente seu trabalho; e frisou que sempre faz críticas sobre a área da saúde 
pública, pois tudo se inicia com o trabalho do ACS, que repassa as informações necessárias para o 
atendimento nas unidades de saúde; ressaltou que já recebeu diversas reclamações dos munícipes 
em relação aos ACS que não cumpri com a sua função devidamente.  Relatou sobre as problemáticas 
da áreas públicas: da educação, da agricultura, da segurança, saúde e outras. Disse que estar nesta 
casa de leis para contribuir positivamente com o município e estar torcendo para que a Senhora 
Prefeita consiga pagar o piso salarial dos professores, e também as reformas das escolas pendentes. 
O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna saudou os colegas vereadores, o vice-prefeito, a 
secretaria municipal de saúde, Alcione Santana, os ACS e ACE, Senhora advogada Nilda e demais 
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presentes. Em nome da Senhora Prefeita cumprimentou todas as mulheres. Disse como membro da 
Comissão de Justiça e Redação de Leis, desde já o seu voto é favorável à aprovação do projeto de lei 
que beneficia os ACS e ACE, ressaltou sabemos que há reclamações de alguns ACS e ACE, que deixam 
de cumprir com o seu dever, desta forma é necessário que esse pequeno grupo que não desempenha 
sua função com qualidade tenha mais compromisso com o seu trabalho. Frisou que todos os projetos 
de leis que sejam para beneficiar a população Aurorense terá sempre o seu apoio. Agradeceu a Deus 
por estarmos presente nesta casa de leis. Disse que estar triste pelo falecimento de seu tio, e não 
pode estar presente no velório, deixou sentimentos a todos da família do seu tio. O vereador José 
Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna saudou a advogada Nilda, a Senhora Prefeita, o vice-prefeito. 
Em nome da Senhora Prefeita saudou todas mulheres guerreiras, de fibra, com intuito de vencer a 
sua vida e o seu espaço na sociedade, e parabenizou todas as mulheres pelo o seu dia, e falou sobre 
a importância da mulher em nossa vida.  Agradeceu a Senhora Prefeita por ter enviado para esta 
casa o projeto de lei sobre o auxílio transporte para os ACS e ACE, relatou que já conversou com os 
membros da Comissão de Justiça e Redação de Leis desta casa, e comprometeu-se que irá cobrar 
pessoalmente o parecer da comissão para que na próxima semana o projeto de lei seja colocado em 
pauta para discussão e votação. Disse aos colegas vereadores que em todas as categorias 
profissionais sempre haverá reclamações, erros e acertos; e além de vereador sou agente 
comunitário de saúde, e que os nobres colegas vereadores possam sensibilizar a importância de se 
ter um ACS, porque muitas pessoas desconhecem a importância, e só enxergam a necessidade do 
ACS quando precisam do peso da criança para que seja repassado para o sistema do Bolsa Família. 
Relatou que muitas vezes em suas visitas domiciliares como ACS, os residentes lhe diziam para 
passar depois, pois estavam ocupados; assim, o projeto de lei facilita a ida do agente de saúde nas 
localidades de difícil acesso. Frisou que há reclamações sim, mas no ano passado Aurora do Pará 
esteve em 3º lugar no ranking mundial da saúde, então é mérito dos ACS, que realizam o 
cadastramento das famílias, e assim há indicadores, mas estamos trabalhando para melhorar ainda 
mais assistência ao ACS e pacientes, fazendo alinhamentos com a secretária municipal de saúde, 
coordenadora da atenção básica que não deixam de medir esforços. Ressaltou há um amigo de 
trabalho como ACS, que estar com problemas de saúde decorrente ao trabalho, porém associação e 
federação estamos tentando ajuda-lo, e repassamos a demanda para a secretaria de saúde. Os ACE, 
que neste ano ficaram em 2º lugar do 5º centro regional, e parabenizou a todos. Disse que nossa 
região é favorável para malária, dengue, mas que os ACE estão combatendo os focos. Disse que 
defende a categoria, mas não defende quem não cumpre as suas tarefas e estamos sempre 
conversando para melhorias da classe. Agradeceu a atenção da Prefeita ao referido do projeto de lei. 
Deixou claro aos colegas vereadores que os ACS e ACE não terão direito ao auxílio no mês de férias 
e no 13º (decimo terceiro) salário, e nem descontará no INSS, pois não é uma verba trabalhista, e 
sim apenas um auxílio. Ressaltou que estamos trabalhando na modalidade do aplicativo SUS, porém 
não estamos informatizados por falta de tablets, destacou que o Deputado Federal Hélio Leite 
garantiu uma emenda parlamentar para compra dos tablets que será usada como custeio para outra 
finalidade, pois o Deputado Estadual Chamonzinho também havia se comprometido na compra de 
tablets, e gradeceu aos deputados que tem nos ajudado e contribuído com o nosso município, citou 
as emendas parlamentares do Deputado Fedral, Hélio Leite, que já foram pago um micro-ônibus para 
o TFD, um gabinete odontológico, equipamentos de laboratório. Agradecemos o empenho dos 
deputados com a classe ACS e ACE “apoiamos quem nos apoia”. Finalizou deixando uma mensagem 
em homenagem ao dia das mulheres. Agradeceu a advogada Nilda, o Senhor Edson Emanoel do 



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
PALÁCIO ERNANE FERNANDES GUSMÃO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Rua São Francisco, s/n – Bairro Centro – CNPJ: 34.689.489/0001-72 – CEP: 68.658-000 – 

Aurora do Pará- Pa 
 

 

Nascimento Souza, presidente da Associação dos ACS e ACE, e demais presentes de Associações de 
Ipixuna, Irituia e demais ACS E ACE. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, 
em nome da Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão parabenizou todas as mulheres pelo seu dia 
internacional da mulher, que são mulheres guerreiras, que fazem o município de Aurora do Pará 
acontecer. Parabenizou a advogada Nilda pela bela apresentação e defesa do projeto de lei dos ACS 
e ACE; disse a todos desde já o seu voto é favorável à aprovação do referido projeto, porque sabemos 
da importância dos ACS e ACE, e devemos valorizar o trabalho da classe para que cada um possa 
desenvolver melhor a sua atividade. Em nome do presidente desta casa saudou todos os vereadores 
e pessoas que nos acompanham pela rede social facebook na página da Câmara municipal. Disse que 
irá encaminhar um ofício para a secretaria municipal de saúde, solicitando o levantamento sobre 
quantas crianças estão fora da escola para podermos trabalhar com clareza nas áreas da educação e 
saúde, na oportunidade pediu o apoio dos ACS para obter esses dados de crianças no município. 
Disse que encaminhou um documento para a Deputada Estadual, Dilvanda Faro e para o feche de 
comunicação de estado para instalar uma torre de sistema de comunicação nas Comunidades 
Repartimento e Timborana, e pediram um levantamento de população das respectivas comunidades, 
e ainda não tive acesso a esses dados, e pediu o apoio da secretaria de saúde, pois devemos interligar 
as secretarias municipais de educação e saúde para obter as informações necessárias. Parabenizou 
o trabalho dos ACS e ACE, em especial a sua ex-ACS, Senhora Fátima, que cumpre sua função com 
excelência. Ressaltou que os ACS e ACE tem o apoio de todos nesta casa, ressaltou como legisladores 
devemos cobrar o devido empenho de suas funções. Disse que agora a pouco recebeu uma 
mensagem pelo aplicativo  WhatsApp de uma moradora do bairro Vila Nova, solicitando a limpeza 
da caixa d’água que fornece água para os moradores da rua Pindaré, conhecida por rua da 
“prefeitura”, acredito que seja um trabalho da vigilância sanitária e ACE de saber como estar a 
qualidade da água fornecida a população nos bairros de Aurora, pediu com urgência medidas 
cabíveis de melhoramento da água da referida rua. Disse ao vereador Rosinaldo sobre o pagamento 
do piso salaria dos professores, que o SINTEPP formou uma comissão, e no dia 10 do corrente mês 
teremos uma reunião para viabilidade e estudo do cumprimento do piso salarial dos professores. 
Fez seus agradecimentos a Deus. Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia, que são mais de 100 
(cem) anos lutando por direitos iguais, por melhorias nas condições de trabalho, e cabe a nós homens 
contribuir para que as mulheres conquistam seus direitos e respeito. O vereador Euclênio Arruda 
de Souza, em nome da Mesa Diretora saudou todos os vereadores, a Senhora Prefeita, a advogada 
Nilda, secretarias municipais de educação e saúde,  os ACS e ACE, e todos que acompanham pela rede 
social. Falou sobre o projeto de lei que beneficia os ACS e ACE, vindo da prefeitura sabemos que a 
prefeita tem boa vontade em ajudar e que seu voto é favorável para a aprovação do projeto. Sabemos 
que nossa moeda em 1994 R$:10,00 (dez reais) está custando hoje R$: 1,50 (um real e cinquenta 
centavos); R$ 20,00 (vinte reais) está custando hoje R$ 3,00 (três reais); R$: 50,00 (cinquenta reais), 
hoje em dia estar custando R$: 7,50 ( sete reais e cinquenta centavos); ou seja estar difícil trabalhar 
com o salário defasado, então este auxílio para os ACS e ACE é justo, e as reclamações partem de 
todas as classes; disse que a Senhora Fátima é um exemplo de ACS, pois  a mesma é paciente em cada 
visita domiciliar; Falou sobre ACE, Senhora Fernanda, que tem empenho no seu trabalho; Falou 
sobre o ACS da Comunidade Rocinha, deixou parabéns a todos. Parabenizou a advogada Nilda pela 
ótima apresentação e explicação do projeto de lei. Agradeceu a Senhora Prefeita, que atendeu o 
pedido de um semáforo na BR 010 no centro desta cidade, na qual já aconteceu diversos acidentes, 
e também o requerimento que solicita a identificação do nosso município ao chegar e sair de nossa 
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cidade, e ressaltou que é gratificante e prazeroso ver a dedicação da prefeita com o nosso município, 
pois eu prezo pelo melhor do município. Ressaltou que em 13 anos de vereador que nunca teve 
nenhum ser contra ao bem-estar dos servidores públicos e munícipes em geral. Falou que no dia 10 
do corrente mês haverá uma reunião com a comissão do SINTEPP para a viabilidade e estudo do 
cumprimento do piso salarial; disse que a Senhora Prefeita deseja pagar aos professores o seu direito 
de 33,24% (trinta e três virgula vinte e quatro por cento) do reajuste salarial, e disse como professor 
que sabe das dificuldades, pois fora da sala de aula devemos fazer planejamento escolar, notas dos 
alunos, e também são cobrados pelo coordenador da escola, ressaltou que todos os professores são 
merecedores do reajuste do piso salarial. Desejou um feliz dia das mulheres a todas. O vereador 
Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, saudou a secretaria municipal de saúde, Alcione, o vice-
prefeito, ACE e ACS, cumprimentou todos os que nos assistem pela rede social facebook. Em nome 
da Senhora Prefeita saudou todas as mulheres e em nome do Senhor Jesus saudou todos. Disse aos 
ACS e ACE, que sou relator da Comissão de Justiça e Redação de Leis, desde já seu voto é favorável 
ao projeto de lei referente auxílio de transportes aos ACS E ACE. Agradeceu a Prefeita Municipal, 
Vanessa Gusmão pelos requerimentos atendidos deste humilde vereador, eu sei que passo dos 
limites fazendo diversas cobranças, mas fui eleito para ser fiscal do povo e sempre ver onde precisa 
fazer melhorias. Agradeceu a Senhora Prefeita pela realização das reformas das seguintes escolas: 
Fé em Deus, Ipitinga, Santa Maria do Cajeuiro na comunidade Santa Rosa, Luisa Farias na 
Comunidade Bom Remédio, são Manoel na comunidade Cupauba, entres outras que estão sendo 
reformadas. Frisou que estamos aqui para cobrar e também reconhecer o que estar sendo feito no 
nosso município. Falou sobre o requerimento solicitando a reforma da escola do km 75, e levou a 
situação da escola ao conhecimento da Senhora Prefeita e a escola acima está sendo reformada. Disse 
que estar feliz pelo dia internacional da mulher, que são guerreiras, em especial a sua mãe que já 
faleceu; finalizou dizendo a todas as mulheres lutem pelos seus sonhos. O vereador José Maria de 
Souza Moreira usou a tribuna, cumprimentou todos os presentes. Falou sobre o projeto de lei 
referente aos ACS e ACE,  e disse que é de suma importância que a prefeita sancione o projeto de lei 
acima, frisou esta casa de leis está pronta para aprovar o projeto de lei que dar o direito de auxílio 
de transporte, pois os ACS e ACE merecem serem valorizados. Desejou parabéns as mulheres e em 
nome da sua mãe e esposa parabenizou todas as mulheres. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e doze 
minutos, convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão no dia 15 de 
março de 2022, 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:________________________________________________________________________________ 
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José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:__________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
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