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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 012/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e quatro de maio de dois mil e 
vinte e dois.  
Aos vinte e quatro 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; José Lucilvio da Costa Lima, José 
Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Rosinaldo Lima de Moura. Ausência 
justificada dos vereadores: Euclênio Arruda de Souza, Joelson da Silva Oliveira, José Antônio 
da Silva Araújo, Raimundo da Silva Amorim. 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 Coríntios 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 17/05/2022, 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: Mensagem nº 001/2022-GAB/PMAP, da Prefeita 
Municipal de Aurora do Pará, Sra. Vanessa Gusmão Miranda, encaminhando o Projeto de Lei nº 
006/2022, dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício 
de 2023 e dá outras providências. Ofício nº 080/2022- GAB/PMAP, da Prefeita Municipal de 
Aurora do Pará, Sra. Vanessa Gusmão Miranda, encaminhando o Projeto de Lei Municipal nº 
008/2022, Autoriza o Poder Executivo a promover a desafetação e leilão para alienar veículos e 
sucatas inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, e dá outras 
providências. Projeto de Lei Municipal nº 002/2022; de autoria do vereador Pedro Nunes 
Pantoja, institui o Dia da Consciência Cristã em Aurora do Pará – PA, e dá outras providências. 
Convite do Sindicato dos Produtores Rurais de Aurora do Pará, tem a honra de Convidar Vossa 
Senhoria a participar de uma reunião sobre a Feira Agropecuária de Aurora do Pará, data 
25/05/2022, ás 08:30hs, local: Escritório da EMATER de Aurora do Pará, endereço: Avenida BR 010 
km59 s/n, centro ao lado do Rancho Fogo de Chão. Requerimento nº 040/2022, de autoria dos 
vereadores: Magno Rodrigo Pereira Miranda, José Lucilvio da Costa Lima, José Maria de Souza 
Moreira, Solicito a implantação de 02 (duas) academias ao ar livre em frente as praças das 
Comunidades Repartimento e Vila Santana do Capim, Município de Aurora do Pará. Requerimento 
nº 041/2022, de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, Solicitando a construção 
de uma praça com uma arena esportiva no distrito do D.E.R, próximo ao campo de futebol, Zona 
Rural, deste Município. Requerimento nº 042/2022, de autoria dos vereadores: Luis Carlos 
Araújo do Nascimento, Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da Silva Araújo, Joelson da Silva 
Oliveira, José lucilvio da Costa Lima, José Maria de Souza Moreira, José Rivanaldo Araújo, Magno 
Rodrigo Pereira Miranda, Pedro Nunes Pantoja, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de 
Moura, Solicitando serviço de terraplanagem e asfaltamento da PA Rio Jaboti, da BR 010 até as 
proximidades da comunidade Jacamim, Zona Rural deste Município. Requerimento Verbal nº 
002/2022, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, Solicitar Reforma em geral da 
Unidade de Saúde Luiz Vidal Carvalho (ESF) do bairro Aparecida. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
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coloca as matérias em discussão e votação. Requerimento nº 040/2022, de autoria dos 
vereadores: Magno Rodrigo Pereira Miranda, José Lucilvio da Costa Lima, José Maria de Souza 
Moreira,  o Senhor Presidente colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou em votação, 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 041/2022, de autoria do vereador Luis Carlos 
Araújo do Nascimento, o Senhor Presidente colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou 
em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 042/2022, de autoria dos vereadores: 
Luis Carlos Araújo do Nascimento, Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da Silva Araújo, Joelson 
da Silva Oliveira, José lucilvio da Costa Lima, José Maria de Souza Moreira, José Rivanaldo Araújo, 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, Pedro Nunes Pantoja, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima 
de Moura, o Senhor Presidente colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou em votação, 
aprovado por unanimidade. Requerimento Verbal nº 002/2022, de autoria do vereador José 
Lucilvio da Costa Lima, o Senhor Presidente colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou 
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 usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus. Em nome do 
Presidente desta casa cumprimentou os nobres colegas vereadores, o Senhor Rone, os demais 
presente nesta plenária e os que acompanham pela rede social. Agradeceu a todos os nobres colegas 
vereadores pelo apoio e pela aprovação dos requerimentos de sua autoria, e afirmou que todos os 
trabalhos são para ajudar a população Aurorense. Falou sobre a educação pública, que essa semana 
houve  vários questionamentos no meio educacional no SINTEP em relação nós como vereadores 
não temos citado a temática sobre o piso salarial dos professores, exclusivamente eu e o vereador 
“Bena” que somos professores, nós não tratamos deste assunto, porque o mesmo foi dado como 
definido, tivemos várias reuniões, inclusive no SINTEPP e depois de vários debates e discussões 
chegamos a um consenso, que quando houve a previsão que o município receberia R$ 44 (quarenta 
e quatro milhões de reais), frisou eu me posicionei diante da prefeita para cobrar; disse que 
encaminhou um documento para o FNDE, e o mesmo informou que os números são insuficientes 
para cobrir os 33, 24% (trinta e três virgula vinte e quatro por cento) do piso salarial; mediante 
essa situação refiz os cálculos e cheguei à conclusão que não é possível pagar o reajuste de 33,24 % 
(trinta e três virgula vinte e quatro por cento) de aumento do piso salarial dos professores; ressaltou 
a Prefeita municipal com bom senso está pagando o reajuste do piso salaria aos professores um 
percentual na medida do possível, e por isso não mencionei mais nada nesta casa sobre o assunto; 
quero aqui deixar bem claro aos professores que se houver necessidade de cobrar da prefeita irei 
sim fazer a cobrança dentro de uma condição cabível, frisou deixou bem claro aos professores que 
na medida do possível vou estar defendendo, cobrando, mas é necessário ver o que é possível para 
não cobrar o que não é possível. O vereador Rosinaldo Lima de Moura dispensou a palavra. O 
vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em nome do Presidente desta casa saudou 
todos os vereadores, cumprimentou a plateia presente e os que acompanham pela rede social. Falou 
ao Senhor Presidente que na semana passada encaminhou um ofício ao poder executivo municipal, 
solicitando os serviços de limpeza, empirraçamento (terraplanagem), manutenção de iluminação 
pública de algumas ruas, citou o Bairro Vila Nova, no conjunto localizado atrás do posto médico 
precisa ser feito um trabalho de terraplanagem nas ruas e também a iluminação pública, e pediu ao 
Senhor Presidente que encaminhe um ofício ao poder executivo solicitando que seja feito a execução 
da obra acima. Falou sobre o cronograma de trabalho do município, agradeceu pelas ruas que foram 
inclusas no cronograma na qual já estava sendo cobrado pelos moradores. Falou ao vereador 
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“Carlinho”, que nós estamos aqui para ver a necessidade de cada um, e também de ver a 
possibilidade de fazer dentro da medida do possível, agente luta e busca respostas para cada 
cidadão. Relatou que ontem esteve com a Presidente do SINTEPP de Aurora do Pará, e a mesma 
agradeceu esta casa e disse que vai agradecer em forma de ofício pelo diálogo e pela receptividade 
que os receberam nesta casa e pela intermediação de diálogo entre o SINTEPP e o poder executivo 
municipal, que ocasionou o acordo favorável dentro da medida do possível de a ambas partes. 
Ressaltou que esta casa estará disponível a todos ao diálogo, para tentar na medida do possível 
resolver diversos problemas que o município vem enfrentando. Desejou bom dia a todos. O 
vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna fez seus agradecimentos a Deus. Em nome do 
Senhor Presidente desta casa cumprimentou todos os nobres colegas vereadores, e demais 
presentes e as pessoas que acompanham pela rede social. Agradeceu a todos os vereadores pela 
aprovação dos requerimentos e que todos serão para beneficiar o município. Agradeceu a Prefeita 
Municipal Vanessa Gusmão, por ter deslocado na semana passada até Brasília/DF, em busca de 
recursos para o desenvolvimento do nosso município. Agradeceu todos os secretários municipais 
pelo empenho de melhorias de Aurora do Pará. Desejou bom dia a todos. O vereador Pedro Nunes 
Pantoja usou a tribuna agradeceu ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar presente mais uma 
vez nesta casa e de estar contribuindo com o desenvolvimento do nosso município. Agradeceu aos 
nobres colegas pela aprovação dos requerimentos. Agradeceu e parabenizou a Senhora Prefeita 
pelo belo trabalho que vem desenvolvendo no município. Disse que esteve essa semana com o 
vereador ”Painho” visitando algumas escolas municipais, o hospital municipal e outros órgãos 
públicos; ressaltou  que o hospital está lotado de pacientes, mas todos estão sendo bem atendidos; 
porém a área da saúde pública está de parabéns, e assim fizemos o nosso trabalho de fiscalização e 
anotamos algumas necessidades  básicas que precisam serem levados ao conhecimento do poder 
executivo municipal, para que seja tomada as devidas providências de melhorias para a população 
do nosso município. Desejou uma ótima semana a todos. O vereador José Maria de Souza Moreira 
dispensou a palavra. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, em nome do 
vereador “Painho” cumprimentou todos os presentes. Disse que através de emendas parlamentares 
do Deputado Estadual Chamonzinho e do Governador Helder Barbalho já iniciou-se as obras de 
construções da Praça em frente à Igreja Católica e da Quadra de esportes, ambas na Vila Nossa 
Senhora de Fátima no km 75, frisou essas obras era um sonho da população da referida Vila. Disse 
que ontem (23) pediu a pregoeira da prefeitura municipal agilidade nos processos de licitação para 
a reforma da quadra de esportes do Bairro Vila Nova, as construções da praça da Comunidade São 
Pedro do Arriramba e a praça da Comunidade Boa Vista, frisou essa obra era o sonho do saudoso 
seu sogro e ex-vereador deste poder legislativo, Ernane Fernandes Gusmão. Disse que ontem (23), 
esteve na SEDOP em Belém/PA, cobrando agilidade para as reformas da quadra de esportes do 
Bairro Aparecida e da praça do Bairro Vila Nova, foi informado que a demora da liberação das 
reformas, por motivo de questões burocráticas de documentação, mas que a partir da próxima 
sexta-feira (27), será feito o empenho das reformas supracitadas. Ressaltou que a Senhora Prefeita 
juntamente com os secretários municipais estiveram em Brasília participando de encontro de 
prefeitos do futuro Brasil, nos dias 18 a 20 do corrente mês, porém buscando novos conhecimentos 
e recursos para o nosso município; falou que esteve em Brasília juntamente com a Senhora Prefeita, 
destacou que esteve na quinta-feira (19) participou de 02 (duas) audiências uma com o Senador 
Jader Barbalho e outra com o Deputado Federal Hélio Leite; sexta-feira (20) uma audiência com o 
deputado Vavá Martins; na quarta-feira (18) teve audiências com os deputados Federais Junior 
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Ferrari e Cássio Andrade  e também esteve no Ministério da Saúde, e foi informado que a secretaria 
de saúde tem várias contas de recursos dos anos de 2016 a 2020 que não se utilizar, essas tem 
valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e outros valores de 
investimentos e custeio, portanto, foi orientado em pega (resgata) esses valores e fazer 
investimentos em compras de carros para a secretaria de saúde, sugeriu que os carros seja 
destinado para pessoas que fazem tratamento de hemodiálise em Belém/PA. Ressaltou sobre a 
grande importância de ir até Brasília/DF, em busca de recursos para o Município. Agradeceu os 
vereadores “Carlinho, Painho e Dinho”  que apoiam o Deputado Federal, Beto Faro e a Deputada 
Estadual, Dilvanda Faro, porém através dos deputados é que vem emendas parlamentares para o 
município.  Disse que o Deputado Federal, Hélio Leite disponibilizou 02 (duas) emendas 
parlamentares para a construção de 02 (duas) academias ar livre, sendo uma para a Vila de Santana 
do Capim e a outra para a Vila Repartimento; disse que já estar em Belém/PA  um caminhão coletor 
de lixo destinado para o nosso município. Disse que o Deputado Federal Júnior Ferrari irá 
disponibilizar uma máquina patrol  para o município, está previsto a entrega no mês dezembro 
deste ano.  Disse que o Deputado júnior Ferrari prometeu um trator agrícola com grade para o 
munícipio. Disse que o município será contemplado com uma ambulância SAMU, através de 
emendas parlamentares dos Deputados Júnior Ferrari e Cássio Andrade, previsão para receber a 
ambulância no dia 20 de junho deste ano. Falou com o Deputado Federal, Vavá Martins sobre a 
recuperação das estradas vicinais conhecida por Sr. Ivo e das Comunidades São Pedro, Boa Vista e 
Mangueirão, o deputado informou que o processo de licitação das estradas vicinais foi feita no dia 
27 de dezembro do ano passada, e esperávamos que o Governo Federal fosse pagar no dia 02 de 
janeiro de 2022, e até a presente data não foi pago esta licitação, segundo informações o dinheiro já 
estar no INCRA e a previsão desse recursos é até a próxima sexta-feira (27). Disse que é muito 
criticado, por conta que frequentemente tem ido a Brasília/DF, frisou temos que ir em buscar de 
recursos para o nosso município. Falou que semana passada foi a Belém/PA, buscar 10 (dez) 
roçadeiras e rabetas para o município, frisou que como vereador sempre está pedindo aos 
deputados estadual e federal algo que venha beneficiar o município.  Disse que conseguiu 08 (oito) 
mil pintos e 40 (quarenta) sacas de ração a través da Secretaria de Agricultura em Brasília/DF, esses 
pintos serão doados para os agricultores do município, frisou “que é chamado de cigano porque 
pede demais para o município”, disse que não é cigano é representante do povo. Falou sobre a feira 
realizada na Avenida Bernardo Sayão, no fim de semana do dia das mães, com os proprietários de 
lojas de roupas, de acessórios de bijuterias e outras, em parceria com a prefeitura municipal e 
SEBRAE, parabenizou a organização do evento, frisou que o evento do dia das mães foi um sucesso 
tanto para os proprietários de lojas quanto para a população Aurorense. Relatou que está tentando 
conseguir 30 (trinta) roçadeiras. Agradeceu todos os deputados estadual e federal, e ao governador 
de Estado pelas emendas parlamentares destinadas ao nosso município. Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 11:00horas, 
convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão no dia 31 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:______________________________________________________________ 
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José Maria de Souza Moreira, 1º secretário:________________________________________________________________ 

Pedro Nunes Pantoja, 2º secretário:________________________________________________________________________ 

José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:______________________________________________________________________________________ 

Luis Carlos Araújo do Nascimento: __________________________________________ 

José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
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