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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 011/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em dezessete de maio de dois mil e vinte e 
dois.  
Aos dezessete dias do mês de maio 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, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. Ausência justificada do 
vereador Joelson da Silva Oliveira. 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 I Corinthians capítulo 13 versículo 
13. O Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes. 
Dando prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 
26/04/2022, 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 024/2022-CMAP, A Câmara Municipal de Aurora do Pará, vem 
perante vossa Senhoria convidar-lhe para que compareça na sede deste Palácio Legislativo 
Municipal no próximo dia 17 (dezessete) de maio de 2022, às 10:00hs, para fins de participar de 
uma reunião com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre os procedimentos de atendimento 
aos pacientes que dão entrada no Hospital Municipal de Aurora do Pará. Projeto de Lei Municipal 
nº 001/2022, de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, Institui Medalha de Honra 
ao Mérito Esportivo de Aurora do Pará. Ante Projeto de Lei Municipal nº 002/2022, de autoria 
do vereador José Lucilvio da Costa Lima, Altera a Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal 
de Agricultura a qual passará a ser classificada como “Secretaria Municipal de Agricultura Caça e 
Pesca de Aurora do Pará”, e dá outras providências. Ante Projeto de Lei Municipal nº 003/2022, 
de autoria dos vereadores; José Lucilvio da Costa Lima e José Maria de Souza Moreira, Institui a 
Política Municipal de amparo e assistência às mulheres carentes e em situação de vulnerabilidade 
social de Aurora do Pará – PA, e dá outras providências. Parecer Legislativo Conjunto nº 
006/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente 
e Comissão de Finanças e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 005/2022, que 
dispõe sobre o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para crianças, pessoas com deficiência 
e idosos, e dá outras providências. Requerimento nº 034/2022, de autoria do vereador Pedro 
Nunes Pantoja,  solicitar a Instalação de rede de abastecimento de água nas Ruas do Arame e ramal 
km 59, rua Aparecida, essas ruas são localizadas no final do Bairro Aparecida com o Bairro 
Manelândia, e também solicito a Instalação de Iluminação Pública para as referidas ruas 
mencionadas. Requerimento nº 035/2022, de autoria dos vereadores; José Maria de Souza 
Moreira e Magno Rodrigo Pereira Miranda, Solicito a Construção de Uma Arena Esportiva no Bairro 
Vila Nova. Requerimento nº 036/2022, de autoria do vereador José Maria de Souza Moreira, 
Solicito a Implantação de Um Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade São Raimundo do 
Suriano, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 037/2022, de autoria do vereador José 
Antônio da Silva Araújo, Solicito a Construção de Uma Escola Municipal na Comunidade Santa Maria 
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do Maracaxi, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 038/2022, de autoria do vereador  
Magno Rodrigo Pereira Miranda, Solicito a Pavimentação Asfáltica nas Ruas São Vicente e São 
Joaquim, no Bairro Aparecida. Requerimento nº 039/2022, de autoria dos vereadores; Magno 
Rodriga Pereira Miranda, Euclênio Arruda de Souza, José Rivanaldo Araújo e José Lucilvio da Costa 
Lima, Solicitar a Pavimentação Asfáltica na Avenida Bernardo Sayão, iniciando a obra na entrada da 
Comunidade Ariramba km 59, no Bairro Manelândia até ao trecho que não possui pavimentação 
asfáltica as margens da ROD. BR 010, nesta cidade de Aurora do Pará. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente em exercício coloca as matérias em discussão e votação. O Parecer Legislativo 
Conjunto nº 006/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, Educação, Cultura, Saúde e 
Meio Ambiente e Comissão de Finanças e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 
005/2022, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para crianças, pessoas 
com deficiência e idosos, e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou o Parecer 
Legislativo 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 Legislativo Conjunto nº 006/2022, juntamente com o 
Projeto de nº 005/2022, ambos foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 
034/2022, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, o Senhor Presidente colocou em discussão, 
nenhuma, em seguida colocou em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
035/2022, de autoria dos vereadores; José Maria de Souza Moreira e Magno Rodrigo Pereira 
Miranda, o Senhor Presidente colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou em votação, 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 036/2022, de autoria do vereador José Maria de 
Souza Moreira, o Senhor Presidente colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou em 
votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 037/2022, de autoria do vereador José 
Antônio da Silva Araújo, o Senhor Presidente colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou 
em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 038/2022, de autoria do vereador  
Magno Rodrigo Pereira Miranda, o Senhor Presidente colocou em discussão, nenhuma, em seguida 
colocou em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 039/2022, de autoria dos 
vereadores; Magno Rodriga Pereira Miranda, Euclênio Arruda de Souza, José Rivanaldo Araújo e 
José Lucilvio da Costa Lima, o Senhor Presidente colocou em discussão, nenhuma, em seguida 
colocou em votação, aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente fazendo uso de suas 
atribuições legais concedeu a palavra ao Senhor Francisco Ronieliton Barbosa Queiroz – Diretor 
do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida Municipal de Aurora do Pará, para prestar 
esclarecimentos sobre os procedimentos de atendimento aos pacientes que dão entrada no Hospital 
Municipal de Aurora do Pará. Cumprimentou todos os presentes. Relatou sobre um senhor Lucas 
que foi internado no hospital dia 11 de abril, do ano corrente, às 15:00 horas, o mesmo fez um vídeo 
que estava sem atendimento médico, mas em nenhum momento ele relatou no vídeo o desejo de 
sair do hospital e nem dos seus atos de agressividade jogando sua refeição (jantar) na parede do 
hospital entre outros;  No momento que o sr. Lucas deu entrada no hospital recebeu todos os 
procedimentos dos profissionais da saúde, logo em seguida fez exame de ultrassonografia 
abdominal total na Clínica Climed, o exame não apresentou nenhum tipo de anomalia. Disse que o 
mesmo ficou no hospital até o dia 13 de abril, não apresentou febre e nem outro tipo de mal estar 
de saúde, tenho em mãos o prontuário que prova todo acompanhamento médico, porem o mesmo 
saiu do hospital sem permissão do médico e assinou um termo de responsabilidade pela sua saída 
do hospital. Após 7 (sete) dias que saiu do hospital o Senhor Lucas apresentou problemas de saúde 
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e durante esses 07 (sete) dias pode acontecer qualquer problema de saúde com qualquer pessoa, 
então o mesmo foi internado no hospital de São Miguel do Guamá, a qual o hospital entrou em 
contato com o hospital de Aurora para saber informações do Sr. Lucas. Ressaltou que tem provas 
que enquanto o Senhor Lucas esteve internado no hospital municipal o estado de saúde não se 
agravou e sempre foi mantido a medicação, assim prova o prontuário médico. Relatou sobre um 
caso de uma criança que foi internado no hospital municipal com o acesso venoso periférico muito 
difícil, citou que a maioria das crianças tem uma desidratação, as vezes as mães não seguram as 
crianças e também se mexe muito, sendo que as vezes a criança retira o acesso venoso, sendo 
necessário que fure várias vezes a criança.  Falou sobre os profissionais da saúde que usam 
aparelhos celulares no período de trabalho no Hospital, disse já foi feito reuniões com os 
profissionais pedido para que não usem celulares no momento de atendimento, mas infelizmente o 
município não possui nenhuma Lei Municipal que proíbe uso de aparelhos celulares em órgãos 
públicos; explicitou que os enfermeiros usam celulares, por conta da regulação. Disse que os 
profissionais da saúde estão à disposição a população Aurorenses. O vereador Raimundo da Silva 
Oliveira, usou a tribuna cumprimentou o Senhor Presidente todos os presentes e os que assistem 
pela rede social facebook. Fez seus agradecimentos a Deus. Ressaltou que estar nesta casa para 
discutir as melhorias na educação, saúde e demais áreas públicas do município. Agradeceu todos os 
vereadores pelo empenho em prol o desenvolvimento do nosso município. O vereador Luis Carlos 
Araújo do Nascimento usou a tribuna em nome do Presidente saudou todos os vereadores, em 
nome da secretária de saúde, Alcione Santana, cumprimentou os presentes e os que acompanham 
pela rede social. Estou aqui nesta casa para apoiar e aprovar os trabalhos para beneficiar o povo. 
Agradeceu a Senhora Prefeita por executar um requerimento nº 041/2021, de sua autoria, 
solicitando a sinalização nas ruas e praças, faixa de pedestres, frisou que já iniciou os serviços de 
sinalizações, como a referência do hospital municipal as margens da BR 010, no centro da cidade. 
Falou ao nobre colega vereador Euclênio sobre o esporte, que no último fim de semana a equipe de 
futebol de areia feminino da Comunidade Repartimento foi campeã de torneio da prática de futebol 
de areia no km 88, e também agradeceu novamente a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, pelo 
apoio de ter cedido o transporte para transportar as jogadoras e a torcida. Ressaltou a temática 
sobre a saúde pública do município, e agradeceu a secretária de saúde por atender sempre seus 
pedidos para ajudar a população, no entanto sabemos que sempre irá existir os pros e os contras, 
que muitas vezes tentam atrapalhar o trabalho por questão política, temos que acabar com esta 
velha prática no município e torcer para que tudo venha dar certo, porque energia positiva gera 
energia positiva. Disse que a população tem que se conscientizar através de informações, de dados 
e acompanhar a evolução comparando as administrações anteriores para poder fazer cobranças 
justas. Abordou a temática sobre projeto de lei nº 001/2022, para atletas que se destacarem em 
qualquer modalidade esportiva, e que sejam reconhecido por esta casa de leis, esse projeto será 
encaminhado para as comissões desta casa analisarem, em seguida as comissões dar parecer 
favorável ou não ao referido projeto de lei, portanto, assim que o projeto for aprovado a celebridade 
esportiva do ano será homenageada, pelo reconhecimento e valorização por esta Câmara, e não 
somente no âmbito de atletas e em equipe como também individual, e desde já pediu o apoio aos 
nobres colegas vereadores pela aprovação do projeto de lei. Agradeceu a Deus pela vida do seu 
irmão que sofreu um acidente grave e passou por três cirurgias no hospital em Belém/PA, e está se 
recuperando no hospital municipal de Aurora do Pará. O vereador José Lucilvio da Costa Lima 
usou a tribuna, em nome do presidente saudou todos os vereadores, a secretária parlamentar desta 



 

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 
 

 

Casa, Maria Helena, secretária de saúde, Alcione Santana Oliveira e sua equipe, e demais presentes 
nesta galeria e os que acompanham pela rede social. Parabenizou os vereadores; Euclênio e 
“Raimundinho do Maracujá” pela passagem de seus aniversários, ressaltou que os vereadores 
Euclênio no dia 09  e Raimundinho no dia 13, ambos neste mês. Agradeceu o Deputado Federal, 
Hélio Leite pelas emendas Parlamentares: de um ônibus TFD, tratores agrícolas, laboratório, 
gabinete odontológico e também liberou o recurso de R$ 150 (cento e cinquenta mil reais) para 
compra de equipamentos para os ACS, portanto, isso são frutos do nosso trabalho. Ressaltou que 
não é partidário, que está como vereador para defender o povo, portanto, não faz críticas a nenhuma 
gestão municipal, mas sim está preocupado em buscar recursos para ajudar o município da melhor 
forma possível, é por isso que sempre procuro a secretária de saúde buscando informações toda vez 
que alguém me diz algo referente a saúde, frisou busco sempre elucidar os fatos. Disse que sempre 
fala aos seus colegas sobre a sua preocupação com a situação das pessoas do nosso município que 
fazem hemodiálise, por conta que cada dia vem aumentando expressivamente, porque tivemos a 
pandemia (covid 19), pelo fato das pessoas se automedicarem e tomarem remédios em excesso, 
portanto, trarão prejuízos a sua própria saúde; ressaltou ainda bem que hoje existe emendas 
parlamentares e emendas de custeio de deputados estadual e federal, para a compra de 
equipamentos para a secretaria municipal de saúde, sem mais para o momento, colocou-se à 
disposição da população nas áreas da saúde, educação e outras áreas públicas. O vereador José 
Rivanaldo Araújo usou a tribuna iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus por mais uma 
oportunidade de estarmos presente nesta casa de leis. Em nome do Senhor Presidente 
cumprimentou todas as pessoas que nos assistem pela rede social. Cumprimentou os presentes 
nesta casa a equipe da Senhora Prefeita, a secretària municipal de saúde, Alcione Santana e sua 
equipe administrativa e os funcionários da saúde que fazem o possível pela nossa população, dessa 
forma agradeceu pelo trabalho realizado em nosso município. Disse como defensor da área agrícola, 
pediu desculpas por não participa da reunião com os agricultores que aconteceu segunda-feira (16), 
nesta casa de leis, disse aos agricultores que podem contar comigo independentemente da situação 
estarei à disposição para ajudar os mesmos. Agradeceu a Senhora Prefeita pelo seu empenho, 
dedicação e por trabalhar incansavelmente em prol do nosso município. Agradeceu também os 
deputados em geral por disponibilizarem emendas parlamentares e custeio, dessa forma 
contribuem positivamente com o nosso município. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a 
tribuna, em nome da Mesa Diretora desta casa saudou todos os nobres colegas vereadores, a 
secretária de saúde, Alcione Santana, todos os funcionários da área da saúde, o Senhor José Ribamar, 
e demais presentes. Falou sobre a gestão municipal do nosso município como é perceptível a 
mudança positiva da nossa cidade, e disse que as mudanças não ocorrem do dia para noite, pois no 
primeiro ano de gestão há diversas dificuldades como os débitos deixados por outras gestões 
municipais, e a partir de agora irá melhorar ainda mais o nosso município. Ressaltou que como 
representantes do povo devemos tratar com respeito nossos eleitores, eu como vereador deixo a 
porta da minha casa sempre aberta para a população, pois sou político com orgulho, porém somos 
cobrados pelos munícipes, e devemos ajuda-los. Disse que estar satisfeito com o trabalho da 
Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão Miranda, e agradeceu a mesma pelo empenho com o nosso 
município. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, primeiramente, agradeceu a 
Deus. Cumprimentou o Senhor Presidente desta casa, os nobres colegas vereadores, e todos que nos 
acompanham presencialmente ou online. Disse que esteve em Bujaru/PA, e um cidadão na 
oportunidade lhe fez uma pergunta elogiando o município de Aurora do Pará, por ter realizado um 
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torneio de futebol no valor de R$ 10.000 (dez mil reais) em premiação, e também sobre a equipe 
feminina que foi campeã no futebol de areia, nos jogos abertos do Pará, em Paragominas, ressaltou 
fiquei feliz pelo reconhecimento, e lhe afirmei que o esporte de Aurora do Pará tem o total apoio 
dos vereadores. Frisou que toda vez que a administração estiver trabalhando bem irá reconhecer e 
elogiar, portanto, quando houver algo errado irá fiscalizar e apurar os fatos; disse que visitou a 
escola municipal Pr. Daniel Berg, e encontrou uma sala sem porta, dificultando assim, a circulação 
do ar condicionado na sala para o bem-estar dos alunos, e também duas salas de aula não possuem 
lousa. Disse que esteve no setor de distribuição municipal de merenda escolar que recebe a 
produção dos produtores da agricultura familiar, e essa semana estar normalizado a entrega da 
produção, portanto, durante a semana se não estiver normalizado a distribuição de merenda nas 
escolas irei cobrar novamente; destacou que existe escolas que estão precisando de fogão e botijão. 
Falou que esteve sábado anterior na Comunidade Timborana e observou a necessidade das pessoas 
em ter um carro a disposição, para fazer o transporte dos pacientes até hospital municipal em caso 
de emergência, citou que uma Senhora da referida Comunidade estava em trabalho de parto e não 
tinha como trazer a mesma ao hospital, portanto, através de uma vaquinha conseguiram o dinheiro 
para ajudar a pagar na despesas do carro para trazer até ao hospital; entretanto expressou que na 
maioria das Comunidades não possuem carros para transportar os pacientes em caso de 
emergência, inclusive a região Ribeirinha que foi beneficiada com uma ambulância. Frisou a demora 
de atendimento há um paciente ribeirinho, por falta de combustível na voadeira,  portanto, o 
transporte do paciente foi em uma rabeta, colocando em risco a vida do paciente, solicitou a 
secretária de saúde que tome as medidas de providências de melhorias aos pacientes que precisam 
de transporte fluvial. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna, cumprimentou 
todos os presentes e quem nos acompanham pela rede social. Agradeceu a equipe da secretária de 
saúde, Alcione Santana. Elogiou o Senhor Deusdete, diretor de transportes da secretaria municipal 
de saúde pelo esforço do seu trabalho, e também o Senhor Erivan, responsável pelo abastecimento 
dos transportes do município. Explicitou seu ponto de vista em relação comparando a sessão 
passada com a sessão de hoje, na última sessão, eu ressaltei que está casa estava carente de união e 
estava precisando de harmonia de expor através dos nobres as opiniões que viessem somar para 
melhores dias para o nosso povo, e fiz também questionamento sobre a colocação das palavras no 
pronunciamento do nobre colega vereador “Painho”, e hoje, eu queria aqui lhe parabenizar pelo 
reconhecimento de algumas situações feitas no município, e isso é muito importante. Observamos, 
que hoje temos opiniões que estão contribuindo para ajudar administração a desenvolver o 
município, e isso me deixa muito feliz, inclusive hoje. Compartilhou a opinião do nobre colega 
“Painho” referente a direção do hospital municipal, sugeriu a direção do hospital que faça uma 
reunião com os servidores do hospital, com objetivo de melhorar o atendimento à população 
Aurorense. Disse que no dia 01 de janeiro de 2021, estava faltando muito para o município 
melhorar, citou faltavam: uma máquina niveladora para ajudar na recuperação das estradas 
vicinais, tratores e ambulâncias, e hoje já temos tudo isso a nossa disposição, citou que a ambulância 
do km 16, ficou muito tempo parada em Aurora do Pará, para revisão como também a ambulância 
da Comunidade do Maracaxi ficou parada para fazer revisão; faltava documentos públicos nos 
arquivos da prefeitura municipal, faltava limpeza pública e roçadeiras, faltava aluguel em dias do 
hospital municipal, portanto, sobrou dividas do INSS que a prefeita atual está pagando; hoje 
sabemos que há algo está sendo suprido e sei perfeitamente que ainda faltam muitas coisas, se esta 
casa continuar com esse intuito e com objetivo da sessão de hoje, além de aprovar projetos de leis 
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e requerimentos tanto do executivo municipal quanto deste poder legislativo estaremos 
contribuindo para a gestão municipal e para o desenvolvimento do município. O vereador Magno 
Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, em nome do vereador José lucilvio da Costa Lima 
cumprimentou todos os presentes. Agradeceu a presença do Senhor Francisco Ronieliton Barbosa 
Queiroz, diretor do Hospital Municipal pelos esclarecimentos acima mencionado. Agradeceu o 
Deputado Estadual Chamonzinho, por mandar buscar a Senhora Prefeita semana passada para o Sul 
do Pará, portanto, o deputado juntamente com o governador de estado ordenou para a Senhora 
prefeita o recurso destinado para a construção da Orla do igarapé Coité no Bairro Vila Nova, essa 
obra beneficiará a população do bairro trazendo lazer e economia, ressaltou que já está na conta 
bancária da prefeitura municipal de Aurora do Pará a primeira parcela no valor de R$: 1.600.437,00 
(hum milhão e seiscentos mil e quatrocentos e trinta e sete reais), para a construção da obra da 
Orla. Falou que está previsto para quarta-feira(18), dá início a obra de pavimentação asfáltica, no 
Bairro Manelândia e também as margens da BR 010, já está liberado o valor de R$: 1608.000,00 
(hum milhão e seiscentos e oito mil reais), para a referida pavimentação asfáltica; disse que já está 
disponível na conta bancária da prefeitura municipal a primeira parcela no valor de R$ 1 (um milhão 
de reais), para a construção da obra da ponte da Comunidade Bom Remédio; disse que iniciou-se 
segunda feira (16) a construção da obra da praça do km 75, já foi liberado a primeira parcela no 
valor de R$ 207 (duzentos e sete mil reais); já está na conta bancária da prefeitura o recuso 
destinado para a reforma da quadra de esporte do Bairro Vila Nova; já está na conta bancária da 
prefeitura o dinheiro para as  construções das Praças das Comunidades; Boa vista e São Pedro do 
Ariramba. Disse que o Deputado Estadual Chamonzinho ligou ontem para sua pessoa, informando-
lhe que hoje pela manhã iria estar na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas-SEDOP, tentando liberar os recursos para as reformas: da quadra de esporte do Bairro 
Aparecida, das Praças da Vila Santa do Capim e Bairro Vila Nova; recursos para a construção das 
praças das Comunidades: Jaboti, Beira do Rio Capim; o deputado também conseguiu uma emenda 
parlamentar para a construção de uma arena esportiva no Bairro Vila Nova. Agradeceu todos os 
deputados estadual e federal, por estarem disponibilizando recursos para o nosso município, em 
especial ao deputado Chamonzinho. Agradeceu o Deputado Federal, Júnior Ferrari, por 
disponibilizar uma máquina pá carregadeira para o nosso município. Agradeceu o Deputado 
Federal, Hélio Leite, por disponibilizar um trator, totalizando 04 (quatro) tratores, portanto, está 
previsto o município receber 02 (dois) tratores até o dia 30 deste mês. Disse que a Senhora Prefeita 
está empenhada no desenvolvimento do município. Agradeceu a Senhora Prefeita municipal pelo 
cainho com os Senhores vereadores, e que a mesma ler todos os requerimentos, ressaltou sabemos 
que não tem como a Senhora Prefeita atender todos os requerimentos, mas sempre está 
respondendo os requerimentos que serão atendidos ou não. Disse que semana passada esteve em 
Paragominas/PA, participando de uma reunião e alguns Prefeitos Municipais da região elogiaram a 
iluminação pública da frente da nossa cidade, porém ainda temos que melhorar muito mais. Disse 
que o sonho da Senhora Prefeita Municipal é conseguir uma indústria para a nosso município para 
gerar emprego e renda a população Aurorense. Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal pela 
limpeza das ruas, pela melhoria de qualidade vida, pela recuperação das estradas vicinais e pelo 
melhoramento do abastecimento de água e outros. Destacou que algumas pessoas são mal-
educadas em relação ao jogar lixo na rua, após os garis fazerem a coleta do lixo nas ruas, dessa forma 
não tem gestão municipal que consiga manter as ruas limpas. Ressaltou que os deputados; júnior 
Ferrari e Cássio Andrade irão disponibilizar emendas parlamentares para aquisição de 02 (duas) 
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ambulâncias de marcar Furgão. Falou que o Deputado Federal, Paulo Bengtson, irá disponibilizar 
uma emenda Parlamentar especial para o nosso munícipio até o dia 30 deste mês.  Falou que a 
Senhora Prefeita no mês de fevereiro deste ano estava com dificuldades de conseguir uma licença 
ambiental para liberação de recursos para a construção da obra da orla, mas graças a Deus, essa 
licença já foi resolvida. Disse que recebeu agora a pouco uma mensagem do vereador” Carlinho” que 
o Deputado Federal, Beto Fara irá disponibilizar uma emenda parlamentar no valor de mais de R$ 
1 (hum milhão de reais), para a área da saúde pública e R$ 700(setecentos mil reais) destinado para 
pavimentação asfáltica, até o fim deste mês. Disse que o município de Aurora do Pará, irá receber 
este ano emenda de custeio no valor de mais de R$ 3 (três milhões de reais), para a saúde pública, 
disse que tem mais de R$ 2 milhões de reais de custeio para ser liberado para o município até o mês 
de junho e R$ 600 (seiscentos mil reais) para este mês, ressaltou que o Senador Jader Barbalho, 
Senador Zeca Marinho, Paulo Begtson, Senador Paulo Rocha, Deputados Federais Cássio Andrade e 
júnior Ferrari, todos os senadores e deputados acima disponibilizaram emendas para área da saúde 
pública. Agradeceu o Deputado Federal, Éder Mauro pela emenda parlamentar no valor de R$ 606 
(seiscentos e seis mil reais) já está na conta bancária da Prefeitura Municipal destinado para o 
esporte. Agradeceu a Deputada Estadual, Dilvanda Faro pela emenda parlamentar no valor de R$ 
150 (cento e cinquenta mil reais) para a construção da obra da praça da Comunidade Ipitinga. 
Agradeceu os vereadores: “Euclênio, Lucilvio, por participarem ontem (16) pela manhã neste Poder 
Legislativo de uma reunião com a EMATER Pará e a TROPOC em parceria com a EMBRABA, a qual 
discutiram o futuro da pimenta do reino no Pará, disse que foi feito um acordo com os agricultores 
de Aurora do Pará de conseguir um ônibus para transportar até a empresa TROPOC em Castanhal, 
e a Senhora Prefeita já disponibilizou um ônibus para levar os agricultores até Castanhal,  e a 
empresa se comprometeu de fazer a doação da alimentação para os agricultores, portanto, os 
mesmos tenham conhecimento da praga Salmonela na pimenta do reino. Agradeceu a presença de 
todos os presentes e pela rede social face book. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna 
em nome de Deus saudou todos. Saudou a secretária de saúde, Alcione Santana, ressaltou a alegria 
de estarmos presente para trabalhar em prol de nosso município. Agradeceu a presença de sua irmã 
Senhora Lene. Frisou a alegria de mais um requerimento nº 034/2022, aprovado pelos colegas 
vereadores. Falou sobre alguns requerimentos já aprovados nesta Casa, que solicita o 
abastecimento de água da Comunidade Cravinho, a construção da ponte da Comunidade Bom 
Remédio. Agradeceu a Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão pelo compromisso com Aurora 
do Pará. Agradeceu a presença do Senhor Francisco Ronieliton, diretor do hospital pelos 
esclarecimentos sobre os dois últimos dos casos de pacientes em redes sociais, a qual publicaram 
em redes sócias do mal atendimento no hospital. Parabenizou os profissionais da área da saúde 
pública. Desejou uma ótima semana a todos, e que Deus abençoes todos. O vereador José Maria de 
Souza Moreira usou a tribuna, agradeceu a Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão pela forma que vem 
conduzindo o município. Agradeceu a presença do diretor do hospital municipal de Aurora do Pará, 
Francisco Ronieliton. Falou que as Comunidades Jabuti Maior, Barreirinha e Comunidade círculo 
vizinhas irão ser beneficiadas com um trator agrícola, com emenda destinada pelo Deputado 
Federal Hélio Leite, e agradeceu o mesmo por outras emendas parlamentares como o ônibus TFD, 
gabinete odontológico, e muitas outras. Ressaltou que a Comunidade Ribeirinha terá seu pronto 
atendimento odontológico de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias, isso é o fruto do esforço de cada um 
que trabalha e busca meio para o desenvolvimento do município, mesmo que passe 01 (um milhão) 
de anos, sempre teremos algo para melhorar, afirmou que o recurso para reforma da quadra de 
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esporte do Bairro Vila Nova, já está disponível na conta bancária da Prefeitura; afirmou que o recuso 
destinado para a construção da praça da Comunidade Boa Vista do Caratateua já foi liberado. Pediu 
a todos os nobres colegas vereadores que possamos continuar unidos para buscar melhorias para 
o nosso município, e quanto mais fizermos para melhorar a qualidade de vida da população, iremos 
ser lembrado na campanha eleitoral. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 12:hs34min., convidando os Senhores Vereadores 
para participarem da próxima sessão no dia 24 de maio 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:________________________________________________________________________________ 
 
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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