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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 006/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em doze de abril de dois mil e vinte e dois.  
Aos doze do mês de abril 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 vereador e primeiro 
secretário José Maria de Souza Moreira assumiu a presidência da reunião e solicitou que o vereador 
Pedro Nunes Pantoja para que assumisse a 1ª secretaria e convidou o Vereador Luis Carlos Araújo 
do Nascimento para que assumisse a 2ª secretaria. Em seguida o Senhor presidente em exercício 
solicitou que o segundo secretário em exercício que fizesse a verificação de quórum onde constou 
a presença dos seguintes Edis: José Maria de Souza Moreira-presidente em exercício; Pedro 
Nunes Pantoja-1º secretário em exercício; Luis Carlos Araújo do Nascimento-2º secretário 
em exercício, Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da Silva Araújo, Joelson da Silva 
Oliveira, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Raimundo da Silva Amorim, 
Rosinaldo Lima de Moura. Justificativa verbal proferida pelo vereador José Maria de Souza 
Moreira justificando a ausência do presidente deste Poder Legislativo, Magno Rodrigo Pereira 
Miranda, por motivo de estar com problemas de saúde que impossibilita de 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 Provérbios capítulo 22 versículo 6. O Senhor Presidente em exercício 
solicitou ao segundo secretário em exercício que fizesse a leitura dos expedientes. Dando 
prosseguimento o segundo secretário em exercício fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 
29/03/2022, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovada 
por unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência o segundo secretário em exercício 
continuou com a leitura dos expedientes: Ofício nº 063/2022-GAB/PMAP, ao Exmo. Sr. Vereador, 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, nobre presidente, venho por meio deste apresentar-lhe em anexo 
o Projeto de Lei nº 005/2022, dispõe sobre o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para 
crianças, pessoas com deficiência e idosos, no âmbito do município de Aurora do Pará e dá outras 
providências. O Parecer Conjunto nº 005/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, e 
Finanças e Orçamento, opinado favoráveis ao Projeto de Lei 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, e dá outras providências. Requerimento nº 019/2022, assunto: 
Solicito a Pavimentação Asfáltica da Rua Antônio Carlos Pantoja, na Vila Santana do Capim, 
Município de Aurora do Pará, e requerimento nº 020/2022, assunto: Solicito a Construção de Uma 
Unidade de Saúde na Comunidade Santa Fé, Município de Aurora do Pará, ambos de autoria do 
vereador Rosinaldo Lima de Moura. Requerimento nº 021/2022, de autoria do vereador Pedro 
Nunes Pantoja, assunto:  Solicito a recuperação da estrada vicinal da Comunidade Santa Luzia que 
liga à Comunidade Matamatá até o km 8 PA 252, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 
022/2022, assunto: Solicito a Construção de Um Consultório Odontológico no Posto de Saúde 
Januário Pereira Barral, na Comunidade Barreirinha, Município de Aurora do Pará, e requerimento 
nº 023/2022, assunto: Solicito a Reforma da Escola Municipal Manoel Siqueira da Silva, na 
Comunidade Carapirá, município de Aurora do Pará, ambos de autoria do vereador José Maria de 
Souza Moreira. Requerimento nº 024/2022, de autoria do vereador José Rivanaldo Araújo, 
assunto: Solicito a Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Carlos Carvalho, no centro 
da cidade. Requerimento nº 025/2022, de autoria dos vereadores; Pedro Nunes Pantoja e José 
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Rivanaldo Araújo, assunto:   Solicito a Reforma da Escola Municipal Raimunda Mendes Queiroz, 
no Bairro Vila Nova. Requerimento nº 026/2022, de autoria dos vereadores: José Lucilvio da 
Costa Lima, Pedro Nunes Pantoja e José Maria de Souza Moreira, assunto: Solicito a revitalização do 
Rio da Comunidade do Cravinho, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 027/2022, de 
autoria dos vereadores: José Lucilvio da Costa Lima e Pedro Nunes, assunto: Solicito 1 km de 
pavimentação asfáltica para a Comunidade Cravinho, Município de Aurora do Pará. Requerimento 
nº 028/2022, de autoria dos vereadores; Luis Carlos Araújo do Nascimento, Pedro Nunes Pantoja 
e José Maria de Souza Moreira, assunto: Solicitando a reforma de 03 arenas de Esportes da zona 
urbana (duas do Campo Batistão e uma do Campo do Aparecida), neste Município. Encerrada a 
primeira parte da ordem do dia, passaremos para a segunda parte da ordem do dia. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente em exercício coloca as matérias em discussão e votação. O Parecer Conjunto nº 
005/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, e Finanças e Orçamento, opinado favoráveis 
ao Projeto de Lei 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, e dá outras 
providências. O Senhor Presidente em exercício colocou o Parecer Conjunto nº 005/2022, em 
discussão, não houve manifestação da palavra, pois, as matérias foram amplamente debatidas nas 
Comissões, em seguida o Senhor Presidente em exercício submeteu à votação o Parecer Conjunto 
nº 005/2022, juntamente com o Projeto de nº 002/2022, ambos foram aprovados por 
unanimidade. Requerimentos números  019 e 020/2022, ambos de autoria do vereador 
Rosinaldo Lima de Moura, o Senhor Presidente em exercício colocou em discussão, nenhuma, em 
seguida colocou em votação, ambos foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 
021/2022, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, o Senhor Presidente em exercício colocou 
em discussão, nenhuma, em seguida colocou em votação, aprovado por unanimidade. 
Requerimentos números 022 e 023/2022, ambos de autoria do vereador José Maria de Souza 
Moreira, o Senhor Presidente em exercício colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou em 
votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 024/2022, de autoria do vereador José 
Rivanaldo, o Senhor Presidente em exercício colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou 
em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 025/2022, de autoria dos vereadores: 
Pedro Nunes Pantoja e José Rivanaldo Araújo, o Senhor Presidente em exercício colocou em 
discussão, nenhuma, em seguida colocou em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento 
nº 026/2022, de autoria dos vereadores; José Lucilvio da Costa Lima, Pedro Nunes Pantoja e José 
Maria de Souza Moreira, o Senhor Presidente em exercício colocou em discussão, nenhuma, em 
seguida colocou em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 027/2022, de autoria 
dos vereadores; José Lucilvio da Costa Lima e Pedro Nunes, o Senhor Presidente em exercício 
colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou em votação, aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 028/2022, de autoria dos vereadores; Luis Carlos Araújo do Nascimento, Pedro 
Nunes Pantoja e José Maria de Souza Moreira, o Senhor Presidente em exercício colocou em 
discussão, nenhuma, em seguida colocou em votação, aprovado por unanimidade. O Senhor 
Presidente em exercício fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra ao Senhor 
Hugo Jaques- professor e treinador do time feminino de futebol de areia, deste município. Falou que 
Aurora do Pará hoje estar em outro patamar porque o time feminino conseguiu conquistar o título 
de 3º lugar no futebol de areia de jogos abertos no último fim de semana em Paragominas/PA. Falou 
que apesar das dificuldades de poucos recursos, citou que teve dia que não tinha dinheiro para 
comprar o lanche para as meninas, entretanto, o time feminino e masculino só tinha direito ao 
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almoço e jantar. Pediu apoio para o esporte de Aurora, a qual as meninas treinavam com uma bola 
rasgada. Agradeceu a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão pelo apoio ao esporte, frisando que o seu 
apoio foi fundamental para que os times masculino e feminino participassem dos jogos aberto do 
Pará, realizado no fim de semana anterior em Paragominas/PA, e na oportunidade agradeceu o 
Senhor Daniel pelo apoio aos times. Agradeceu a todos que ajudaram diretamente e indiretamente 
para que os times de diversas modalidades esportiva participassem dos jogos aberto. O Senhor 
Presidente em exercício fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra a Senhora 
Jeane Akikó Oikawa (kikó) – Secretaria Municipal de Cultura, esporte e lazer, falar sobre 
futebol de areia feminino de jogos aberto do Pará - (JOAPA), realizado em Paragominas/PA, no 
último fim de semana. Cumprimentou a todos presentes. Disse que faz parte da pasta de secretaria 
de cultura recentemente. Expressou sua felicidade com a conquista feminina no futebol de areia no 
fim de semana anterior. Falou sobre as dificuldades de falta de recursos na área do esporte do 
município, porém colocou-se à disposição de buscar melhorias para o esporte  do município. 
Finalizou agradecendo a Deus e a todos presentes, e parabenizou o time feminino pelo título de 3º 
lugar no futebol de areia. Ato contínuo, o Senhor Presidente em exercício franqueou a palavra aos 
Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição para falarem em tema livre. O vereador 
Joelson da Silva Oliveira, cumprimentou todos os presentes. Parabenizou o time feminino de 
futebol de areia campeão no jogos JOAPA 2022 em Paragominas/Pa, no último fim de semana, por 
trazerem um título para o nosso município, parabenizou a dedicação e empenho do time, e também 
o apoio da secretária municipal de cultura, do diretor de esportes e toda a equipe que contribuiu 
direta ou indiretamente para esta conquista em nosso município; disse que torce para que mais 
times sejam oficializados, para que os jovens tenham o esporte para se dedicar e não fazerem parte 
da estatística de jovens envolvidos no mundo das drogas. Pediu ao Senhor Presidente desta casa 
para que oficialize uma festa em comemoração ao time campeão em forma de agradecimento. O 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, em nome do Presidente em exercício 
saudou os nobres colegas vereadores, em nome do ex-diretor de esportes, Senhor “Ribinha”, saudou 
todos os presentes, a secretaria municipal de cultura e o atual diretor de esportes. Parabenizou o 
time feminino campeão no futebol de areia do JOAPA 2022, e hoje é um dia muito especial por terem 
o time feminino campeão nesta casa de leis, e disse que há necessidade de valorizar o esporte no 
nosso município, e já tivemos muitas pessoas lutando para isso acontecer, como por exemplo os 
vereadores Euclênio e José Maria “Bena”, que deu apoio a inscrição do time no campeonato, e os 
demais vereadores que contribuem com o esporte em nosso município por meio de patrocínios de 
uniformes, despesas e entre outros. Ressaltou que desde do ano de 2015, contribui com o esporte 
do nosso município, primeiro ano em que levou os times de Aurora para participarem do JOAPA, e 
eu os ajudei com o patrocínio dos uniformes e algumas despesas, e como professor ainda fiquei 
prejudicado com as faltas descontadas no salário; porém trouxemos o título de 3º (terceiro) lugar; 
no ano de 2017, os jogos foram na cidade de Mãe do Rio e novamente ficamos em 3º (terceiro) lugar, 
e tivemos destaque de artilheiro do nosso município; no ano de 2018 fomos para o JEP’s em Mãe do 
Rio. Disse que esse ano estive afastado da organização dos times, mas sempre estive a disposição 
para ajudar no que fosse necessário. Reforçou que sabemos da importância do esporte, e que 
possamos fortalecer o esporte em geral em nosso município, e estar fazendo um documento em que 
relata a trajetória do esporte de Aurora do Pará para que em breve seja feita uma revista, e pediu o 
apoio da secretária de cultura. Falou sobre o requerimento nº 028/2022, de sua autoria em 
conjunto com os vereadores Pedro Nunes Pantoja e José Maria de Souza Moreira, solicitando a 
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reforma das quadras de esportes acima, pois o esporte precisa de valorização e estrutura para os 
treinos. Frisou que o time campeão é incentivo e inspiração para crianças e jovens. Falou que 
solicitou a assessoria jurídica desta casa que elabore um Projeto de Lei, que esta Câmara institui 
medalha de honra ao mérito esportivo, com o objetivo dos destaques nos esportes, salientou assim 
que o referido projeto de lei for tramitado dentro da legalidade e aprovado, frisou o time vencedor 
receberá a medalha de honra ao mérito nesta casa de forma formal. Frisou que tem um sonho que 
o nosso município tenha estrutura para receber um campeonato para gerar renda e recursos para 
o nosso município. Disse que na próxima semana haverá reparos no espaço de treinos do time de 
futebol feminino, pois elas precisam se preparar para o campeonato estadual de futebol de areia 
feminino. Finalizou agradecendo a todos pela vitória das meninas do futebol de areia de Aurora do 
Pará. O vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna, agradeceu a presença de todos os 
vereadores, em nome da mesa diretora em exercício saudou as meninas campeãs no futebol de areia 
no JOAPA 2022, no fim de semana anterior em Paragominas, externou sua felicidade pela vitória do 
nosso município e parabenizou todas as integrantes do time, e disse que tem o seu apoio. Falou que 
levamos o nome do nosso município e por esse motivo devemos incentivar e valorizar o esporte de 
Aurora do Pará. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, em nome do Presidente em 
exercício saudou todos os vereadores, a secretária de cultura, diretor de esportes, o time feminino 
de futebol de areia, em nome da Senhora Raimundinha da Comunidade Nova Judeia, saudou todos 
que estão nos assistindo pela rede social facebook. Disse ao time de futebol feminino de areia e toda 
a equipe que contribuiu para a vitória, que foi concedida porque acreditaram no seu potencial. 
Parabenizou e a agradeceu o apoio da Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, pois o nosso esporte 
estava sem incentivo, mas estamos buscando recursos com os deputados buscando recursos com 
os deputados para investir no esporte tanto para as crianças quanto aos jovens. Ressaltou ao time 
feminino de futebol de areia que não desistam e tenham dedicação e empenho pelo seu esporte. 
Falou que esteve na Comunidade Vale do Capim, e os munícipes reivindicaram a presença do o 
secretário de obras para analisar as péssimas condições da represa que está se rompendo na 
Comunidade, afim de não causar consequências e prejuízos, pois sabemos que estamos em período 
de fortes chuvas.  E pediu paciência da população da Comunidade da Vale do Capim em relação a 
manutenção das pontes, pois esta inviabilizado a extração da madeira, por conta das chuvas. 
Ressaltou que estar à disposição para contribuir positivamente com o desenvolvimento do nosso 
município. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, parabenizou e agradeceu ao time 
vencedor do futebol de areia no JOAPA 2022. Agradeceu a presença do Senhor conhecido como 
“Pintado” da Comunidade Nova Ipixuna. Agradeceu a Senhora Prefeita por atender suas solicitações 
de ajuda as Comunidades Timborana e Vila Santana do Capim com incentivo ao turismo. Falou que 
visitou as Comunidades Timborana, Repartimento, Jaboti, Jacamim e Novo Mundo, fiscalizando, 
analisando e observou que as estradas vicinais das referidas Comunidades precisam de alguns 
ajustes, citou as dificuldades de acesso de transportes, por conta das estradas estarem deterioradas.  
Visitou a Comunidade Ipitinga para atender uma solicitação e se deparou com uma situação 
inadmissível de 18 (dezoito) crianças em uma sala de aula com espaço de aproximadamente 2(dois) 
metros, com apenas um ventilador e sem merenda escolar há cerca duas semanas, então a escola da 
referida comunidade possui 03 (três) salas de aula superlotadas de alunos sem ventilação, e com 
apenas uma porta de acesso, pediu que seja tomada as devidas providências cabíveis na escola da 
Comunidade, deixou profundo repudio a situação acima. Disse aos nobres colegas vereadores e 
professores, “Carlinhos e Bena”, que a gestão municipal não cumpriu com o acordo feito entre 
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SINTEPP, Secretaria Municipal de Educação e Promotoria Pública, que ficou acordado que seria 
pago os retroativos dos meses anteriores do piso salarial dos professores com reajuste de 11% 
(onze por cento), porém os valores retroativos dos professores não foram pagos, e sim parcelados 
de 07 (sete) vezes, sem pelo menos haver comunicado a classe por meio de documento, e afirmou 
que não concordo com a falta de respeito com os professores, e pediu a gestão municipal que 
cumpra o acordo com os professores. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em 
nome do Presidente em exercício saudou os nobres colegas vereadores, a secretária de cultura, o 
time feminino de futebol de areia campeão do JOAPA 2022 e os seguidores desta casa. Parabenizou 
o professor Hugo, Cleidinaldo, diretor de esportes Gione, secretária de Cultura, vereador e professor 
“Carlinhos” que deu apoio, e o mérito é de todos que se empenharam pela vitória. Externou sua 
felicidade e gratidão pelas pessoas que possuem capacidade imensa e que precisam somente de 
apoio e valorização. Disse que assim como os demais vereadores fazem requerimentos solicitando 
investimento ao esporte também faz, ressaltou sobre o requerimento nº 037/2021, de sua autoria, 
solicitando a reforma da quadra de esportes do Batistão, no bairro Aparecida; expressou que 
sonhamos com aquele ginásio pronto e os nossos jovens disputando campeonatos no mesmo. 
Ressaltou que sempre fica feliz e satisfeito quando há vitorias dos jovens do nosso município 
através de esportes como o lutador de MMA do nosso município, o Senhor Joelson, que trouxe o 
título para o nosso município, assim como o time de feminino de futebol de areia, que representou 
o nosso município, parabenizou e agradeceu o time, e também a Senhora Prefeita pelo apoio ao 
esporte. Deixou uma mensagem de Deus da internet  “Deus não quer que você entenda, ele quer que 
você confie, depois do esforço e de alguns sofrimentos chega o momento da alegria”, finalizou 
parabenizado as meninas pela conquista do 3º (terceiro) lugar no futebol de areia. O vereador 
Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna cordial bom dia a todos, em nome da mesa diretora em 
exercício desta casa saudou todos os presentes. Falou em questão  ao esporte  do município que 
estar há anos  lutando por melhorias do esporte, citou que o campo de futebol Batistão não possui 
murro, demostrou sua tristeza de não poder realizar campeonatos com jogadores famosos pela 
troca de 1kg de alimento, para montar cestas básicas para doar para as famílias carentes do 
município; frisou que o nosso município não tem ginásio de esportes, apena possui uma quadra de 
esportes abandonada desde a gestão municipal passada, disse que a gestão atual não possui 
recursos para investir no esporte. Disse que através do sub 20 terá campeonato municipal, sabemos 
que o esporte é inclusão social, portanto, tira os jovens das drogas. Disse que em reunião com a 
prefeita, pediu a mesma o apoio para o esporte e que todos juntos somos mais fortes. Relatou que 
não tem ciúme políticos com os demais vereadores porque ninguém tira voto de ninguém, o 
candidato não obriga o eleitor votar em você, frisou o candidato conquista o voto do cidadão, não 
tenho ciúme de nenhum candidato, porém precisamos de melhorias na educação, esporte, saúde e 
demais áreas públicas. Disse que o campeonato estar previsto para começar no dia 25 de maio do 
corrente ano, e pediu o apoio do diretor do esporte e de todos para a realização do campeonato 
acima. Ressaltou que as atletas eram para desfilar pelas ruas da cidade de carro de bombeiros, mas 
infelizmente a nossa cidade não possui carro de bombeiros. Pediu ao Presidente em exercício que 
solicite a Senhora Prefeita Municipal que receba as meninas de futebol de areia no seu gabinete com 
uma calorosa recepção. Finalizou, dizendo que as atletas são merecedoras da medalha em 3º 
(terceiro) lugar de futebol de areia, e pediu uma foto com as atletas para publicar na sua rede social 
Instagram. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna, saudou todos os presentes. 
Parabenizou as meninas do futebol de areia já mencionado, que as mesmas são merecedoras da 
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conquista. Compartilhou o pronunciamento do vereador Rosinaldo referente a escola municipal, na 
Comunidade Ipitinga, que uma das salas de aula medindo 2 (dois)metros com 18 (dezoito) alunos 
estudando, disse que 18 (dezoito) alunos com 18 (dezoito) carteiras dentro de uma sala de 2 (dois) 
metros é um exagero; reforçou dizendo que devemos trazer para esta casa a veracidade dos fatos, 
independe do lado “A ou B” politicamente, citou que tem observado o posicionamento do vereador 
Joelson nesta casa, o mesmo tem tido ponderações nas suas colocações no seu discurso de forma 
inteligente, então sempre que haverá exagero nas colocações dos senhores vereadores estarei nesta 
casa para descordar em relação  de pronunciamentos exagerados em independente de lado político 
“A ou B”. Ressaltou que recentemente diversas escolas municipais foram reformadas, pintadas, 
reparos e demais prédios públicos, sabemos que não tem como fazer tudo de uma só vez; frisou que 
o trabalho continua, entretanto, já foi realizada inúmeras reformas e merecer o reconhecimento, 
sempre diz que as nossas ideias são divergentes, mas dentro das limitações. Disse que não é 
vereador somente de defesa, mas também de cobranças, citou que cobra melhorias dos secretários 
municipais e da prefeita Municipal. Parabenizou as atletas do futebol de areia e toda equipe de 
apoio, pelo empenho e conquista em 3º (terceiro) lugar; disse que desde a existência do município 
de Aurora do Pará, se tem dificuldades da falta de apoio ao esporte no município; salientou que hoje 
a gestão municipal tem a boa vontade de ajudar o esporte apesar da falta de recursos, portanto, o 
empenho do diretor de esportes e da secretária de Cultura é fundamental para as melhorias 
esportivas. Finalizou agradecendo a Deus e a presença de todos. O vereador Pedro Nunes Pantoja 
usou a tribuna, cumprimentou todos os presentes. Parabenizou as mulheres por representar Aurora 
do Pará nos jogos abertos no último fim de semana e pela conquista do 3º (terceiro) lugar, e as 
atletas foram ovacionadas. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Agradeceu os nobres 
vereadores pela aprovação dos requerimentos de sua autoria e demais requerimentos em conjunto 
com vereadores; “José Rivanaldo, Lucilvio, Luis Carlos e Bena”. Salientou que todos os vereadores 
estão unidos pelo bem de Aurora do Pará, frisou que todos estão em busca de recursos para o nosso 
município, não existe partido “A ou B”, portanto, estamos buscando o melhor para Aurora do Pará. 
Disse ao vereador “Painho” que visitou o setor de merenda escolar e constatou que todas as escolas 
receberam merenda escolar e todas as escolas tem merenda, porém não sabe o porquê a funcionaria 
pública da escola municipal da Comunidade Ipitinga falou para o nobre vereador “painho”, que não 
tem merenda na referida escola, afirmou que a escola acima tem merenda, Pediu ao Presidente em 
exercício que encaminhe um ofício ao responsável pela merenda escolar deste município, 
solicitando a presença do mesmo nesta casa para a próxima terça-feira, para prestar esclarecimento 
sobre a forma de distribuição da merenda escolar nas escolas. Finalizou agradecendo a Deus e a 
presença de todos. O Senhor Presidente em exercício fazendo uso de suas atribuições legais 
concedeu a palavra a Jovem Leila dos Santos Almeida – campeã do futebol de areia no último fim 
de semana nos Jogos Abertos do Pará - XI JOAPA, Regional- Rio Capim. Cumprimentou todos os 
presentes. Pediu a todas as meninas de futebol de areia ficassem de pé e pediu ao público presente 
que fossem ovacionadas. Disse que o título representa Aurora do Pará. Relatou que deram o seu 
melhor de baixo de sol e chuva, apesar das dificuldades enfrentadas conseguimos o título de 3º 
(terceiro) lugar. Pediu aos vereadores que apoiassem no futebol de areia, e falou sobre as 
dificuldades de falta de apoio na área do esporte.  Falou sobre o campeonato de futebol de areia no 
km 88, e pediu o apoio de transporte para se deslocarem até a Vila do km 88, no próximo fim de 
semana. Pediu o apoio da secretária de cultura para a compra de uniformes para participarem de 
campeonatos. Agradeceu a Senhora Prefeita Municipal, os vereadores: “Prof. Carlinho e Euclênio”, 
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a Secretária de Cultura Jeane Akikó, aos professores: Hugo e Clesnaldo, diretor de esportes Geone. 
Finalizou agradecendo todas as meninas pela conquista do título de 3º (terceiro) lugar nos jogos 
abertos. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, em nome do vereador 
“Carlinho” saudou todos os presentes, o diretor de esporte Geone, Senhor Ribinha, as atletas e as 
pessoas que assistem pala rede social facebook desta Câmara. Direcionou ao vereador “Painho” em 
relação a escola que possui 18 alunos em uma sala de aula medindo 2 (dois) metros, disse que como 
professor e vereador não compactuou com essa situação e irá averiguar os fatos. Falou que é muito 
complicado a falta de merenda escolar e de informação, citou que há duas semanas faltou merenda 
na escola municipal, na Comunidade Barreirinha, portanto, já foi solucionado a falta de merenda. 
Agradeceu as meninas do futebol de areia pela conquista já mencionada; salientou que o vereador 
Euclênio sempre foi empenhado ao esporte do nosso município, frisando mas falta o apoio, porque 
o vereador sozinho não consegue fazer nada. Falou que foi a Secretaria de Cultura do Estado Pará 
juntamente com o diretor de esporte deste município, para tratar sobre os jogos abertos, o 
secretário incentivou o esporte de Aurora do Pará; ressaltou o empenho do diretor de esporte 
juntamente com a secretária de cultura para conseguir levar o time feminino de futebol de areia e 
outras modalidades esportivas aos jogos abertos, realizado no último fim de semana em 
Paragominas/PA. Ressaltou que estamos todos buscando melhorias e apoio para o 
desenvolvimento do esporte Aurorense. Parabenizou o professor Hugo pelo apoio e incentivo ao 
esporte. Disse que já conversou com os vereadores, e os mesmos comprometeram que a partir da 
próxima segunda-feira irão em busca de recursos para que seja feito a reforma da quadra de areia, 
no Bairro Aparecida, para que em breve voltem a trinar para participarem de campeonatos na 
região, no estado ou em outros estados, portanto, engradecendo o nome do nosso município por 
onde passam, mesmo com poucos recursos, destacou pedindo o apoio de todos ao esporte. Finalizou 
agradecendo as atletas e desejando uma ótima tarde a todos. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 12:hs32min., convidando 
os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão no dia 18 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.  

José Maria de Souza Moreira, presidente em exercício:____________________ 

Pedro Nunes Pantoja, 1º secretário em exercício:_________________________________________________ 

Luis Carlos Araújo do Nascimento, 2º secretário em exercício: ____________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza:____________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:_________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:_____________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
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Raimundo da Silva Amorim:_______________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:_________________________________________________ 
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