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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 004/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e nove de março de dois mil e 
vinte e dois.  
Aos vinte e nove 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 vereador José Antônio da Silva Araújo para que assumisse a primeira secretária. Em 
seguida o Senhor Presidente solicitou que o 2º secretário fizesse a verificação de quórum onde 
constou a presença dos seguintes Edis: Magno Rodrigo Pereira Miranda-presidente; José 
Antonio da Silva Araújo-1ºsecretário em exercício; Pedro Nunes Pantoja-2ºsecretário; 
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. A ausência Justificada do vereador José Maria de Souza Moreira. 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 100 versículo 2. Dando prosseguimento o primeiro secretário 
em exercício fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 15/03/2022, após lida, foi colocada em 
discussão, não havendo discussão, em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores 
presentes. Dando sequência o primeiro secretário em exercício continuou com a leitura dos 
expedientes: O Parecer Conjunto nº 003/2022–CJRL/CFO/CECSMA/CMAP, 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 e dá outras providências. O Parecer 
Conjunto nº 004/2022–CJRL/CFO/CECSMA/CMAP, ao Projeto de Lei nº 004/2022, Que Cria a 
Biblioteca Pública Municipal “Papa João Paulo II” de Aurora do Pará e dá outras providências.  
Requerimento nº 012/2022, de autoria do vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, Solicitar a 
Pavimentação Asfáltica na Vila Nossa Senhora Fátima, BR 010 km 75, Município de Aurora do Pará. 
Requerimento nº 013/2022, de autoria dos vereadores; Magno Rodrigo Pereira Miranda e José 
Lucilvio da Costa Lima, Solicitar a Pavimentação Asfáltica no Bairro Manelândia, nesta cidade de 
Aurora do Pará.  Requerimento nº 014/2022, solicito a Construção de Uma Escola Municipal entre 
as Aldeias São Maracaxi e Apinoã, município de Aurora do Pará e requerimento nº 015/2022, 
solicito a Construção de Uma Casa de Apoio de Saúde ou Uma Unidade de Saúde para os indígenas 
entre as Aldeias São Maracaxi e Apinoã, município de Aurora do Pará, ambos de autoria do vereador 
José Rivanaldo Araújo. Requerimento nº 016/2022, de autoria dos vereadores; José Lucilvio da 
Costa Lima, Magno Rodrigo Pereira Miranda e Pedro Nunes Pantoja, Solicitar a Construção e a 
Implantação de Um Posto Policial na Comunidade Santa Terezinha do Ipitinga, Município de Aurora 
do Pará. Requerimento nº 017/2022, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, Solicito a 
Construção de Uma Ponte conhecida por “escondido” que dá acesso as seguintes Comunidades; 
Ipitinga, Traterra, São Benedito até o Chico Graça, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 
018/2022, de autoria dos vereadores; Joelson da Silva Oliveira e Luis Carlos Araújo do Nascimento, 
Solicito a Reforma em geral da Creche Municipal “Eliene Quinto da Silva”, nesta cidade de 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. O Parecer 
Conjunto nº 003/2022–CJRL/CFO/CECSMA/CMAP, ao Projeto de Lei nº 003/2022, Que 
Concede Reajuste Salarial de 11,00% (Onze por cento) ao Piso Salarial dos Professores da Rede 
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Pública Municipal de Aurora do Pará e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou o 
Parecer Conjunto nº 003/2022, 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 Conjunto nº 003/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 003/2022, ambos 
foram aprovados por unanimidade. Parecer Conjunto nº 004/2022- CJRL/CFO/CECSMA/CMAP, 
ao Projeto de Lei nº 004/2022, que Cria a Biblioteca Pública Municipal “Papa João Paulo II” de 
Aurora do Pará e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou o Parecer Conjunto nº 
004/2022, 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 Conjunto 
nº 004/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 004/2022, ambos foram aprovados. 
Requerimento nº 012/2022, de autoria do vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, em 
discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
013/2022, de autoria dos vereadores; Magno Rodrigo Pereira Miranda e José Lucilvio da Costa 
Lima, em discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Requerimentos 
números 014 e 015/2022, ambos de autoria do José Rivanaldo Araújo, em discussão, nenhuma, 
colocado em votação, aprovados por unanimidade. Requerimento nº 016/2022, de autoria dos 
vereadores; José Lucilvio da Costa Lima, Magno Rodrigo Pereira Miranda e Pedro Nunes Pantoja, 
em discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
017/2022, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, em discussão, nenhuma, colocado em 
votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 018/2022, de autoria dos vereadores; 
Joelson da Silva Oliveira e Luis Carlos Araújo do Nascimento, em discussão, nenhuma, colocado em 
votação, aprovado 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 
Luis Carlos Araújo do Nascimento, dispensou a palavra. O vereador José Rivanaldo Araújo, 
dispensou a palavra. O vereador Raimundo da Silva Araújo, dispensou a palavra. O vereador 
Joelson da Silva Oliveira, cumprimentou a todos, disse que no momento irá ausentar da sessão, 
por motivo pessoais, pediu a compreensão de todos os nobres colegas vereadores e demais 
presentes. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna cordial bom dia a todos, em nome 
da Mesa Diretora saudou todos os vereadores e todos os presentes na galeria, e nome da sua esposa 
Luciene Rodrigues Rosa saudou os internautas que acompanham pelas redes sociais. Disse que a 
sua esposa estar em Goiânia/GO, para fazer uma cirurgia cardiológica e espera que Deus abençoe a 
sua cirurgia e seja um sucesso. Parabenizou todos os requerimentos, citou o requerimento nº 
013/2022, de autoria dos vereadores; Lucilvio e Magno, solicitando a pavimentação asfáltica da Vila 
do km 75, frisou a Vila é nosso cartão postal, ressaltou que todos os requerimentos apresentados 
nesta sessão são de grande importância para a população do nosso Município. Falou em relação ao 
atendimento de saúde nas comunidade indígenas São Maracaxi e Apinoã, onde é responsabilidade 
da FUNASA disponibilizar um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, pois o Governo 
Federal possui mais recursos para tal; a construção do posto de policial na Comunidade Ipitinga é 
de grande importância, porém há poucos policiais no município, e assim impossibilita destinar 
policiais para posto policial na referida Comunidade; falou que os vereadores Joelson e “professor 
Carlinhos” colocaram um requerimento solicitando a reforma da creche municipal desta cidade; e 
disse todos os requerimentos expostos nesta casa tem o seu apoio. Cobrou do Senhor Presidente 
desta casa providências em relação ao requerimento nº 027/2021, de sua autoria, solicitando 
sessões itinerantes as Comunidades do município, dessa forma podermos levar nossos trabalhos 
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até as Comunidades. Falou que nesta casa há a lei do silêncio desde o ano de 2014, que proíbe o 
funcionamento de som automotivos, portanto, essa lei foi um projeto de lei da sua autoria, pois a lei 
não é cumprida de forma adequada em nosso município. Agradeceu o Senhor Presidente desta casa 
por disponibilizar a viagem dos vereadores a Porto Alegre/RS,  para participarem de um Congresso 
Brasileiro de Legislativos Municipais, nos dia 22 a 25 deste mês, ressaltou que os Joelson e 
Rosinaldo não viajaram, por motivo particular, frisou que a participação dos vereadores no  
Congresso Brasileiro, foi de grande valia para aprendermos e aprimorar nossos conhecimentos, e 
assim melhorar o nosso trabalho, e agradeceu a companhia e parceria de todos os nobres 
vereadores. Fez uma homenagem para sua esposa, pois daqui a pouco será realizada a cirurgia 
cardiológica em Goiânia/Go. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, Fez seus 
agradecimentos a Deus, agradeceu o Presidente desta casa, vereadores. disse que o nosso município 
estar perdendo número de alunos consideravelmente para os municípios vizinhos como Ipixuna, 
Capitão Poço, São Domingos do Capim, Mãe do Rio, Concordia do Pará, Tome-Açu, e pediu que a 
secretaria de educação se atente para esta problemática, pois o recurso é indicado pelo números de 
alunos ativos no município, e também se atentar ao transporte desses alunos; falou em relação a 
merenda escolar, como o vereador Joelson relatou que o pai de um aluno da Comunidade Jacamim 
reivindicou a disponibilidade da merenda escolar, pois muitos alunos saem de casa de manhã sem 
tomar café. Falou em relação a área saúde, que há profissionais recém-formados no hospital, que 
não estão preparados para atuar. Disse que os professores entrariam de greve, porém já retornaram 
as salas de aula para não prejudicar os alunos, e em breve será cumprido o piso salarial dos 
professores do município, reforçou que está nesta casa para reivindicar melhorias nas áreas da 
educação, agricultura, saúde e outras áreas públicas. Disse que estar à disposição para ajudar o 
município, e se alguém tem algo para reivindicar na sua comunidade, venha até esta casa de leis nos 
procurar para podermos ajudá-los. O vereador José Lucilvio da Costa Lima dispensou a palavra. 
O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, em nome do Senhor Jesus saudou a todos. 
Demonstrou sentimentos de alegria de estar trabalhando pelo nosso município. Disse que esteve no 
Congresso de vereadores, no Rio Grande do Sul, na semana passada, afim de aprimorar nossos 
conhecimentos, e agradeceu os parceiros de viagem. Disse ao vereador Euclênio, que Deus estar 
com sua esposa no momento da cirurgia, e que tudo é no tempo de Deus. Agradeceu aos nobres 
vereadores pela aprovação dos requerimentos: um da sua autoria como a construção da ponte do 
escondido, e o outro a implantação de um posto policial na Vila Ipitinga de sua autoria juntamente 
com os vereadores “Lucilvio da saúde” e “Presidente Magno”. Falou que apesar de nós vereadores 
termos nossas divergências, porém somos unidos e já fomos diversas vezes à Belém/PA, nos 
gabinetes dos deputados, estadual e federal em busca de emendas parlamentares de melhorias 
tanto para as comunidades quanto para a sede do município; sente-se muito feliz em fazer partes 
desses momentos, e como diz na Bíblia, toda autoridade é constituída por Deus, e se estamos neste 
cargo, foi com a permissão Dele, para fazermos o nosso melhor. Finalizou desejando uma excelente 
semana a todos, e estamos juntos é nós. 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 pelas redes sociais. Retornou 
ao assunto da lei nº 316/2014, sobre a poluição sonora, na qual não estar incluso a poluição sonora 
de motos com descargas cadron, inclusive fiz uma busca nesta casa de leis e não obtive êxito, porém 
foi feito uma solicitação para a inclusão na época, mas quando tramitou do poder legislativo para o 
executivo municipal, não foi incluso na lei supracitada, e pediu o apoio desta casa para que seja 
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tomada as medidas cabíveis da inclusão do texto que proíbe motocicleta com descarga cadron na 
lei supramencionada. Parabenizou a ação do governo executivo municipal pela cerimônia de 
reinauguração da creche municipal da Vila Santana do Capim, realizada ontem (28), na qual o prédio 
da creche estava em situação precária, e citou os vereadores presentes na reinauguração da referida 
creche “Magno, Lucilvio, Dinho, Vanaldo”, e demais pessoas presentes, sabemos que o 
funcionamento da creche é de grande importância para o melhor aprendizado dos alunos da Vila. 
Falou sobre o congresso de vereadores, em Porto Alegre/RS, inclusive agradeceu ao Presidente 
desta casa pelo empenho e parceria de nos deslocarmos em busca de conhecimentos. Direcionou 
sua fala ao vereador “Painho”, quando falou sobre a perda de alunos para os demais municípios 
vizinhos, ressaltou que não tem conhecimento dessa estatística que Vossa Excelência relatou, 
porém busquei informações com a secretaria de educação e a mesma me informou que houve 
aumento significativo de alunos nas seguintes escolas municipais: a escola Nossa Senhora da 
Conceição, onde a professora Sueli é diretora, a escola da Comunidade Cupauba, a creche da Vila 
Santana do Capim, salientou estamos torcendo por melhorias no desenvolvimento do nosso 
município. Reforçou a fala da Senhora Prefeita na reinauguração da creche municipal da Vila 
Santana ontem (28), em relação aos munícipes baixarem as bandeiras partidárias, pois a campanha 
eleitoral já passou, e que devemos nos mantermos unidos para o melhoramento do nosso município. 
E pediu a Deus que nos conceda sabedoria, pois estamos a frente do funcionamento do nosso 
município, para que possamos trabalhar com o mesmo objetivo de dias melhores para a cidade de 
Aurora do Pará. Disse ao vereador “painho” que conserve que lhe foi dito, pois é muito fácil apontar 
as críticas, porém quando eu faço um questionamento nesta tribuna sempre procuro ter 
embasamento sobre a veracidade dos fatos, e sugeriu a Vossa Excelência que apresente documentos 
comprovando sua fala em relação perda de alunos para os municípios vizinhos, ou seja, outros 
temas abordados por vossa excelência, para que os demais colegas não intervenham em sua fala. 
Citou a Comunidade Matamatá que é divisa com o Município de Mãe do Rio, acontece que alguns 
alunos migrarem para Mãe do Rio e outros para o nosso município, frisou que se refere ao aumento 
de alunos em geral do município. Finalizou desejando um bom dia a todos. O vereador Magno 
Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus. Agradeceu a presença 
do vice-prefeito, “Beto Araújo”, em nome do vereador Euclênio cumprimentou os nobres colegas 
vereadores, Senhor Luis Gonzaga e todos presentes. Agradeceu a Deus por nos conduzir e permitir 
uma viagem abençoada a Porto Alegre/RS, para o congresso de vereadores, inclusive de suma 
importância para o nosso conhecimento e desempenho, com exceção dos vereadores Joelson e 
Painho, que não puderam participar por motivos de saúde. Agradeceu e parabenizou os vereadores 
pelo comprometimento, respeito, companhia, as dúvidas sanadas e compartilhamento dos 
conhecimentos, como por exemplo a participação do vereador Euclênio em um debate. Parabenizou 
a Senhora Prefeita pela reinauguração da Creche Municipal de Educação Infantil Marcos Daniel 
Moreira Furtado na Vila Santana do Capim, que há mais de 03 anos estava em situações precárias, 
sem água, sem telhado, sem portas, centrais de ar sem funcionar, e com essa reforma as falhas foram 
resolvidas, e disse que mais 30 (trinta) escolas municipais foram reformadas, e manhã (30) haverá 
inauguração de uma escola na Comunidade do km 5, destacou no próximo sábado haverá 
inauguração da escola municipal na Comunidade Siriri; disse que apesar das dificuldades, a Senhora 
Prefeita está fazendo o melhor pelo o nosso município, e frisou que muitos munícipes não baixaram 
a bandeira política, e não reconhecem o empenho da gestão municipal; salientou que a gestão 
municipal recebeu o município no mês de janeiro do ano passado com as escolas todas sucateadas, 
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sem piso, sem banheiros, sem carteiras, ou seja, sem condições de bem-estar para os alunos, 
portanto, acredito que muita coisas já foram realizadas, mas também há muito trabalho pela frente. 
Ressaltou que a Senhora Prefeita comprou 400 (quatrocentos) kits de carteiras e mesas, que há 
anos não haviam sido compradas. Destacou que há merenda escolar nas escolas municipais, 
portanto, recentemente faltou merenda na escola da Comunidade Jacamim, mas já foi solucionada 
a problemática. Referiu-se ao pronunciamento do vereador “Painho” em relação a redução do 
número de alunos em nosso município, e eu irei trazer na próxima sessão documentos que 
comprovam o aumento de alunos matriculados, e o recurso irá aumentar no ano que vem de acordo 
com o número de alunos ativos no município. Parabenizou a gestão municipal, os secretários 
municipais, e agradeceu a Deus por estarmos presentes nesta sessão.  Falou em relação a lei que 
proíbe funcionamento de poluição sonora de 2014, na qual faremos uma alteração no texto que 
proíbe motos com descargas cadron, relatou que em nosso município a lei sobre poluição sonora 
não estar sendo cumprida devidamente referente a proibição de funcionamento de sons 
automotivos em bares e nas vias públicas, conveniências, explicitou que as  igrejas, tem dificuldades 
de celebrar o culto ou missa, e nós como poder legislativo juntamente com o poder executivo, polícia 
militar e civil temos que tomarmos as providências cabíveis, e pediu uma reunião com os poderes 
legislativo e executivo,  polícia militar e civil para amenizar a situação de poluição sonora, pois não 
há limites de horário e nem de volumes de sons automotivos pela nossa cidade, enfatizou que não 
tem intenção de prejudicar os proprietários de bares, de festas em bares, de motos com descarga 
cadron e conveniências. Finalizou desejando bom dia a todos. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e oito 
minutos, convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão no dia 05 de 
abril de 2022, 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 e pelos demais Vereadores.  

Magno Rodrigo Pereira Miranda, presidente:______________________________________________________________ 

José Antônio da Silva Araújo, 1º secretário em exercício:_________________________________________________ 

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:__________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:_________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
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