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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 003/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em quinze de março de dois mil e vinte e 
dois.  
Aos quinze 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, Joelson da silva 
Oliveira, José Antônio da Silva Araújo, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, 
Luis Carlos Araújo do Nascimento. Justificativa verbal proferida pelo vereador Joelson da 
Silva Oliveira justificando a ausência do vereador Rosinaldo Lima de Moura “Painho”, por conta 
de encontra-se em Paragominas/PA, no INSS, para tratar de assunto pessoais. Justificativa verbal 
proferida pelo vereador Euclênio Arruda de Souza, justificando a ausência do vereador 
Raimundo da Silva Amorim “Raimundinho do Maracujá”, por encontra-se em Marabá/PA, e por 
motivo de força maior não foi possível está presente nesta 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 Salmo capítulo 37 versículo 5. Dando prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura da Ata 
da Sessão Ordinária do dia 08/02/2022, após lida, foi colocada em discussão, não havendo 
discussão, em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência o 
primeiro secretário continuou com a leitura dos expedientes: Ofício nº 053/2022 – GAB/PMAP, ao 
Projeto de Lei nº 003/2022, que Concede Reajuste Salarial de 11,00% (onze por cento) ao Piso 
Salarial dos Professores da Rede Pública Municipal de Aurora do Pará-Pa e dá outras providências. 
Ofício nº 054/2022-GAB/PMAP, ao Projeto de Lei nº 004/2022, Cria a Biblioteca Pública Municipal 
“Papa João Paulo II” de Aurora do Pará e dá outras providências. Requerimento nº 009/2022, 
assunto: Solicito que seja colocado na reforma da quadra de esportes da Vila Ipitinga as seguintes 
providências: vasos sanitários, chuveiros, portas e instalação elétrica e requerimento nº 
010/2022, assunto:  Solicito a Construção de Uma Ponte de Concreto, na Comunidade Cravinho, 
Município de Aurora do Pará, ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. Requerimento 
nº 011/2022, de autoria dos vereadores José Lucilvio da Costa Lima e Magno Rodrigo Pereira 
Miranda, assunto: solicitar 01 (um) km de asfalto, para a pavimentação asfáltica no trecho do início 
da Comunidade Jabuti até em frente à escola da referida Comunidade, Município de Aurora do Pará. 
O Parecer Legislativo nº 002/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, Finanças e 
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, opinando favorável ao Projeto de Lei nº 
001/2022, Que Cria Auxílio Transporte a Ser Pago aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e 
Agentes de Combate as Endemias – ACE, no Âmbito do Município de Aurora do Pará 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. 
Requerimentos de números nº 009 e 010/2022, ambos de autoria do vereador Pedro Nunes 
Pantoja, em discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovados por unanimidade. 
Requerimento nº 011/2022, de autoria dos vereadores; José Lucilvio da Costa Lima e Magno 
Rodrigo Pereira Miranda, em discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovado por 
unanimidade. O Parecer Legislativo nº 002/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, 
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Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, opinando favorável ao Projeto 
de Lei nº 001/2022, Que Cria Auxílio Transporte a Ser Pago aos Agentes Comunitários de Saúde - 
ACS e Agentes de Combate as Endemias – ACE, no Âmbito do Município de Aurora do Pará e dá 
outras providências. O Senhor Presidente colocou o Parecer Legislativo nº 002/2022, em 
discussão, não houve manifestação da palavra, pois, as matérias foram amplamente debatidas nas 
Comissões, em seguida o Senhor Presidente submeteu à votação o Parecer Legislativo nº 
002/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 001/2022, ambos foram aprovados por 
unanimidade. Ato contínuo, 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 cordial bom dia a todos, em nome da Mesa Diretora saudou todos os 
vereadores, vice-prefeito “Beto” e demais presentes, e em nome dos funcionários desta casa saudou 
todos os que acompanham pela rede social facebook. Início cobrando a recuperação da estrada da 
Comunidade Rocinha, pois o ônibus escolar não estar chegando a referida Comunidade para buscar 
os alunos, e dessa forma os alunos estão há duas semanas sem aula, portanto, os pais estão 
revoltados, ressaltou que já solicitou ao secretário municipal de transporte as devidas providências 
em relação a recuperação da estrada, em quanto isso sou cobrado diariamente. Agradeceu os 
vereadores pela aprovação do requerimento de sua autoria juntamente com o vereador Magno 
Rodrigo, há três semanas, a qual solicitamos a instalação de um semáforo na BR 010, no centro da 
cidade; parabenizou a Senhora Prefeita por atender o requerimento já mencionado, a qual já estar 
quase finalizando a instalação do semáforo, porém sem os recursos do DNIT, frisou que a instalação 
do semáforo está sendo realizada com recursos próprio da prefeitura municipal de Aurora do Pará, 
por motivo que é a prevenção de acidentes naquele local, pois já houve diversos acidentes, 
infelizmente um com vítima fatal. Falou em relação a agricultura do nosso município, pois, sabe-se 
que são poucos tratores agrícolas, porém não sei como estar sendo organizado a logística de 
disponibilidade dos tratores para os agricultores, porque o trator chega até a comunidade e não 
atende todos, frisou que levará a situação dos agricultores ao secretário municipal de agricultura. 
O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, vice-
prefeito “Beto” e os nobres colegas vereadores. Iniciou sua fala agradecendo aos nobres colegas 
vereadores pela aprovação e reconhecimento do referido projeto de lei, que garante o auxílio de 
locomoção dos ACS e ACE. Parabenizou o vereador Euclênio pelo requerimento solicitando o 
semáforo na BR 010, centro da cidade, porém o mesmo irá garantir a segurança das pessoas que 
trafegam no centro da cidade. Direcionou ao líder do governo, “Toninho” em relação a ponte da 
Comunidade São Marcos, onde estive presente no último sábado e presenciou a triste realidade; e 
também cobrou a recuperação da estrada vicinal do km 57, que estar em estado crítico e quase 
intrafegável, e espera que o poder executivo municipal possa viabilizar meios para sanar a 
problemática da estrada vicinal. Agradeceu a todos os vereadores, os colaboradores, e os munícipes 
que nos acompanham pela rede social. Finalizou desejando bom dia e uma semana a bençoada a 
todos. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, agradeceu a Senhora Prefeita por sempre 
estar fazendo esforços para melhorar o nosso município. Agradeceu a secretaria municipal de saúde 
pela ação de saúde realizada na Comunidade Vale do Capim na última sexta-feira, que levou muitos 
benefícios aos munícipes da Comunidade e região. Falou em relação a ponte da Comunidade São 
Marcos, na qual a madeira foi autorizada para iniciar as obras no início do próximo mês; e em 
relação a ponte da Comunidade do Cravinho, sabemos que estamos no período chuvoso e das 
dificuldades do município, porém, deve-se tentar iniciar a construção da ponte de concreto da 
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Comunidade acima. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, agradeceu a 
Deus pela oportunidade de estar presente nesta casa. Saudou os nobres colegas vereadores, vice-
prefeito “Beto Araújo”, e as pessoas que assistem presencialmente e online pelo facebook na página 
desta Câmara. Iniciou seu pronunciamento complementando a fala do vereador Euclênio em relação 
à agricultura do nosso município, pois estive na Comunidade São Domingos, na qual também foi 
relado sobre a mesma problemática do trator agrícola estar na referida Comunidade e não atendeu 
todos os produtores, e pediu ao líder de governo que marcasse uma reunião com o secretário de 
agricultura, pois algumas famílias estavam na lista para serem atendidos e não foram contemplados 
com o serviço do trator. Parabenizou o vereador ”Lucilvio” pela aprovação do projeto de lei que 
beneficia e valoriza os ACS e ACE. Falou sobre o reajuste do piso salarial dos professores, que estar 
prejudicando o nosso município, uma vez que nos reunimos duas vezes com a comissão desta casa 
e a comissão do SINTEPP, para fazer o estudo de viabilidade do pagamento do piso salarial dos 
professores e não chegamos a um consenso, pediu ao Presidente desta casa que juntamente com os 
vereadores possamos tomar alguma providência quanto a problemática; disse no sábado anterior 
o SINTEPP em reunião decidiu entrar em greve, porém é uma situação que traz prejuízos para o 
município e para os nossos alunos, sendo necessário a reposição de aulas, essa situação é desgastes 
tanto a gestão municipal quando aos professores, então há necessidade de entramos em um acordo 
para não entrarmos em greve, demonstrou sua preocupação em relação os professores entrarem 
em greve, justamente agora que iniciaram as aulas após 02 (dois) anos de pandemia.  Disse que 
estar muito triste com essa situação referente ao não cumprimento do piso salarial dos professores, 
pediu ao Presidente que seja providenciado uma reunião com os vereadores, a prefeita municipal, 
assessores contábil e jurídico da prefeitura municipal do município e SINTEPP, para que juntos 
chegarmos a um consenso, ressaltou espera que seja solucionada a problemática do piso salarial. 
Falou que na semana passada houveram dois atentados contra 02 (dois) professores do município, 
um foi o professor André sobreira que teve 05 (cinco) tiros em seu carro na garagem da sua 
residência, e a professora Leida que sua casa foi atingida por 02 (dois) tiros, ambos os atentados foi 
na madrugada de quinta-feira anterior; há comentários que os atentados ocorridos tenham a 
participação da gestão municipal, frisou que particularmente não acredito que a gestão estar 
envolvido nesta atitude indevida, repudiou profundamente os atos de atentados contra os 
professores supracitados. Disse que quando foi presidente do SINTEPP, no Município de São 
Domingos do Capim, passou por situações parecidas e muita perseguição política, e também a 
mesma situação quando foi presidente do SINTEPP em Aurora do Pará. Torcemos para que 
possamos superar esse problema do piso salarial. Finalizou desejando dias melhores virão tanto a 
gestão municipal quanto a todos Aurorenses. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a 
tribuna, cumprimentou todos os nobres colegas vereadores, registrou a presença do vice-prefeito, 
“Beto Araújo”, cumprimentou os munícipes presentes e os que acompanham pela rede social. Disse 
que ouviu atentamente os demais pronunciamentos, assim como o vereador Euclênio falou em 
relação a instalação do semáforo na BR 010, parabenizou os vereadores Euclênio e Magno pelo 
requerimento e parabenizou também a atitude da Senhora Prefeita, pois já tivemos diversos 
acidentes na localidade; frisou que através de requerimento solicitou a instalação de um semáforo 
ao DNIT, no ano passado, mas infelizmente não foi atendido. Em relação à agricultura do município, 
tentou entrar em contato com o secretário de agricultura para que posteriormente possa ter uma 
reunião com os vereadores para fazer esclarecimentos sobre o cronograma de atendimento aos 
agricultores com os tratores agrícolas e a logística. Agradeceu aos trabalhos feitos de recuperação 
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das estradas vicinais das Comunidades Anauera e Maracaxí, sabemos que as regiões tem uma 
carência destas prestações de serviços acima citado, e inclusive algumas Comunidades que estavam 
com acesso quase intrafegável, que prejudicava a ida dos alunos para a escola e o escoamento de 
produções dos produtores rurais, portanto, foi um compromisso da prefeita durante a campanha 
eleitoral, e agradeceu a Senhora Prefeita por atender as necessidades do povo daquela região. Disse 
que estamos aqui para cobrar melhorias para o povo Aurorense. Agradeceu a gestão municipal 
pelas reformas das escolas municipais, destacou que algumas escolas precisam de uma pequena 
reforma e outras necessitavam de uma reforma em geral. Sabemos que as recuperações das 
estradas vicinais, prédios públicos da saúde e educação, que precisavam reparos há um certo tempo, 
portanto, sabe-se que para fazer reparos em um número alto de escolas como estar sendo feito é 
preciso muito esforço e empenho. Disse que estamos em torcida para que a Senhora Prefeita faça 
boa viagem a Brasília/DF, de forma produtiva para resolver a problemática do piso salarial dos 
professores. Agradeceu a equipe de polícia militar da Comunidade Santana do Capim, pelo empenho 
na segurança da Comunidade, agradeceu ao Sargento Sá, Robson, Evandro, soldado Mozaquiel, e 
Souza. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, em nome do Senhor Jesus saudou a todos. 
Iniciou fazendo agradecimentos aos nomes dos colegas vereadores pela aprovação dos seus 
requerimentos já mencionado, citou a solicitação da construção da ponte da Comunidade Cravinho, 
sabemos que não temos madeira disponível e por esse motivo, deve-se iniciar a construção da 
referida ponte de concreto, pois tem uma durabilidade maior. Falou em relação à agricultura do 
município, que há 02 (dois) tratores agrícolas trabalhando e sabemos das dificuldades do nosso 
município, e além disso a extensão rural, e assim a população da sua Comunidade Ipitinga e região 
sempre lhe cobram, pois sou fiscal do povo, mas acredito que todas as Comunidade serão atendidas. 
Disse que no final do Bairro Aparecida, início do bairro Manelândia, rua do arame e a rua do ramal 
do km 59, essas localidades não possuem água encanada, e pediu ao Presidente desta casa que 
encaminhe um ofício para o secretário municipal de obras solicitando a implantação de rede de 
abastecimento de água e também a iluminação pública, frisou acredito que será feito, pois a nossa 
prefeita tem trabalho muito para melhorar o nosso município. Finalizou desejando um bom dia a 
todos. O vereador José Maria de Souza Moreira dispensou a palavra. O vereador Magno Rodrigo 
Pereira Miranda usou a tribuna fez seus agradecimentos a Deus. Em nome do vereador “Toninho”, 
cumprimentou os demais vereadores, o Senhor Renato e demais presentes, cumprimentou os que 
acompanham pela rede social facebook. Agradeceu a presença do vice-prefeito, “Beto Araújo”. Disse 
que encontrou em contato com secretário municipal de agricultura, “Didi Gomes” para comparecer 
neste poder legislativo para prestar esclarecimentos referente aos 02 (dois) tratores agrícolas do 
município; falou que  um trator estar trabalhando e outro está sendo feito os reparos; disse que há 
duas semana foi informado pelo secretário de agricultura que os tratores já beneficiaram mais de 
250 (duzentos e cinquenta) famílias, ainda é pouco, mas é um número considerável, e sabemos que 
para atender algumas comunidades precisaremos no mínimo de 06 (seis) tratores, e acredito que 
no mês de abril do corrente ano irá chegar o 4º (quarto) trator agrícola para amenizar a sobrecarga 
que  temos. Disse que falou com o secretário municipal de transporte, João Bosco Gomes 
“Bosquinho”, e o mesmo informou que as maquinas estão autorizadas para fazer a recuperação das 
estradas vicinais da comunidade Rocinha. Disse que recebeu muitas mensagens dos agricultores 
das Comunidades Maracaxi e Anauerá, parabenizando pelo serviço de recuperação das estradas 
vicinais das comunidades acima.  Disse que falou ontem(15), com Deputado Estadual, Júnior Ferrari, 
e o mesmo informou que o nosso município foi contemplado com 01 (uma) máquina enchedeira e 
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02(duas) ambulâncias, os mesmos já estão em Belém/PA,  sendo que uma das ambulâncias é uma 
emenda parlamentar do Deputado Federal Cássio Andrade, portanto, estamos aguardando o 
governo de estado agendar a data de entrega da máquina e das ambulâncias; destacou que já foi 
feito a licitação da compra do micro-ônibus para a saúde pública, infelizmente a empresa que 
ganhou a licitação desistiu, portanto, o pregoeiro e o assessor jurídico da Prefeitura Municipal estão 
tomando as devidas providências. Mencionou que a prefeita irá a Brasília em busca de recursos para 
cumprir com piso salarial dos professores do Magistério. Falou que estava vindo de uma ação de 
saúde da Comunidade Vale Capim na sexta-feira anterior por volta das 15:00 horas e 30 minutos, 
no momento que passa em frente a borracharia na Avenida Bernardo Sayão, no centro da cidade 
quando se deparou com um cidadão agredindo com uma amolenta o secretário municipal de 
transporte, “Bosquinho”, rapidamente saiu do seu carro e interviu chegando a empurrar o cidadão 
desconhecido totalmente violento, o agressor caiu no chão deixando de agredir o “Bosquinho”, 
sendo que o agressor já tinha agredido o rapaz que estava no carro com o secretário, até então não 
sabia o porquê o motivo de tanta violência, no momento que o agressor caiu no chão deixando o 
secretario, as pessoas que estavam próximo gravarão um vídeo, esse vídeo foi cortado algumas 
partes, porém o vídeo só mostra a parte que empurrei o agressor e o mesmo caiu, a qual tentaram 
denegrir sua imagem que agredir um deficiente físico; repudiou veemente o ato violento do cidadão 
desconhecido; em seguida foi a delegacia e fez o boletim de ocorrência contra o agressor, e a polícia 
apreendeu o agressor e estar sendo investigando, a polícia de imediato informou que o agressor não 
é do estado Pará; segundos relatos o agressor pedia dinheiro as mulheres, quando as recursava o 
dinheiro o agressor agredia com tapas ou com palavrões de baixo calão, repudio veemente 
agressores que agridem pessoas idosas, mulheres e crianças; reforçou que em nenhum momento se 
arrependeu de intervir no ocorrido acima com o secretário,  “Bosquinho”, e faria tudo novamente 
para amenizar a vítima. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente Sessão, às onze horas e trinta e oito minutos, comunicamos que a próxima 
terça-feira ( 22), não haverá sessão, por motivo dos vereadores participarem de Um Congresso 
Legislativos Municipais em Porto Alegre-RS , nos dias 22 a 25 deste mês,  e convidando os Senhores 
vereadores para participarem da próxima sessão no dia 29 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:___________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:_____________________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
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José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:__________________________________________________________________________ 
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