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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 013/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em trinta e um de maio de dois mil e vinte 
e dois.  
Aos trinta e um dia 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 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 Euclênio 
Arruda de Souza 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; Euclênio Arruda de Souza-2º secretário em 
exercício, José Antônio da Silva Araújo, 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. Ausência Justificada do vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda. 
Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente em 
exercício declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Pedro Nunes Pantoja, para fazer 
a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Atos dos Apóstolos capítulo 16 versículo 31. O Senhor 
Presidente em exercício solicitou ao primeiro secretário em exercício que fizesse a leitura dos 
expedientes. Dando prosseguimento o primeiro secretário em exercício fez a leitura da Ata da 
Sessão Ordinária do dia 24/05/2022, 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: Ofício nº 082/2022- 
GAB/PMAP, da Prefeita Municipal de Aurora do Pará, Sra. Vanessa Gusmão Miranda, 
encaminhando o Projeto de Lei Municipal nº 009/2022, altera a fixação de valores e regulamenta 
a concessão de diárias para Prefeita, Vice-prefeito, Secretários e demais servidores municipais no 
Município de Aurora do Pará, e dá outras providências. Ofício nº 083/2022- GAB/PMAP, da 
Prefeita Municipal de Aurora do Pará, Sra. Vanessa Gusmão Miranda, encaminhando o Projeto de 
Lei Municipal nº 010/2022, institui a política municipal de amparo e assistência ás mulheres 
carentes e em situação de vulnerabilidade social de Aurora do Pará-PA, e dá outras providências. 
Parecer Legislativo  Conjunto nº 007/2022; das Comissões de Justiça e Redação de Leis, 
Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 001/2022, 
de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, assunto: que institui a medalha de honra 
ao mérito esportivo de Aurora do Pará, e dá outras providências. Parecer Legislativo nº 
008/2022; da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao Projeto de Lei nº 
002/2022, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, assunto:  que Institui o Dia da Consciência 
Cristã em Aurora do Pará–PA, e dá outras providências. Ofício nº 009/2022, do vereador Euclênio 
Arruda de Souza, encaminhando o Anteprojeto de lei nº 005/2022, dispõe sobre o nome do Galpão 
do Agricultor Municipal da feira do Agricultor de Aurora do Pará, e dá outras providências. 
Requerimento nº 043/2022, de Autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, Solicitando a 
realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde-ACS 
e Agente de Combate as Endemias-ACE, deste município. Requerimento nº 044/2022, de autoria 
dos vereadores: José Lucilvio da Costa Lima e José Maria de Souza Moreira, solicitando 02 (duas) 
academias ao ar livre em frente as praças dos bairros Vila Nova e a Aparecida, nesta cidade. 
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Requerimento nº 045/2022, de autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo,  solicito a 
Reforma e Ampliação da Praça, em frente à Igreja Católica na Comunidade São Pedro, PA 252, km 
16, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 046/2022, de autoria do vereador Pedro 
Nunes Pantoja, solicito a Construção de 01 (uma) Creche Municipal na Comunidade Ipitinga, neste 
município. Requerimento nº 047/2022, Autoria do Vereador Pedro Nunes Pantoja, Solicito a 
implantação de 01 (uma)  academia ao ar livre na Comunidade Ipitinga, 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. Parecer Legislativo  
Conjunto nº 007/2022; das Comissões de Justiça e Redação de Leis, Educação, Cultura, Saúde e 
Meio Ambiente, opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 001/2022, de autoria do vereador Luis 
Carlos Araújo do Nascimento, assunto: que institui a medalha de honra ao mérito esportivo de 
Aurora do Pará, e dá outras providências. O Senhor Presidente em exercício colocou o Parecer 
legislativo Conjunto nº 007/2022, 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 007/2022, juntamente com o 
Projeto de Lei nº 001/2022, ambos foram aprovados. Parecer Legislativo nº 008/2022, da 
Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao Projeto de Lei nº 002/2022, de 
autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, assunto:  que Institui o Dia da Consciência Cristã em 
Aurora do Pará – PA, e dá outras providências. O Senhor Presidente em exercício colocou o Parecer 
legislativo nº 008/2022, 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 nº 008/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 002/2022, 
ambos foram aprovados. Requerimento nº 043/2022, de autoria do vereador José Lucilvio da 
Costa Lima,  o Senhor Presidente em exercício colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou 
em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 044/2022, de autoria dos vereadores: 
José Lucilvio da Costa Lima 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 045/2022, de autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo, o Senhor 
Presidente em exercício colocou em discussão, nenhuma, em seguida colocou em votação, aprovado 
por unanimidade. Requerimentos números 046 e 047/2022, ambos de autoria do vereador 
Pedro Nunes Pantoja, o Senhor Presidente em exercício colocou em discussão, nenhuma, em 
seguida colocou em votação, ambos foram aprovados por unanimidade. 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 José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, fez seus 
agradecimentos a Deus. Em nome do Presidente em exercício  cumprimentou todos os nobres 
colegas vereadores, as pessoas que estão assistindo pela rede social facebook,  vice-prefeito 
municipal, Francisco Maurisberto Freires de Araújo “Beto Araújo”. Disse que não apresentou 
nenhum requerimento nesta sessão. Disse que os munícipes da Comunidade Ariramba estavam 
impacientes, devido a estrada vicinal ter ficado intrafegável por uns dias, comprometendo o 
deslocamento dos alunos, produtores e entre outros; ressaltou que procuramos o secretário 
municipal de obras para dar início a obra da ponte da referida comunidade que dar acesso a sede 
do município  enquanto o período chuvoso cessar, e assim poder iniciar a recuperação das estradas;  
frisou sua tristeza em relação aos munícipes da Comunidade Ariramba e região,  que disseram que 
não havia representante na referida Comunidade, porém sou representante não só da população da 
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comunidade acima, mas também de todo o município de Aurora do Pará. Ressaltou que está à 
disposição para o melhoramento do nosso município. O vereador Luis Carlos Araújo do 
Nascimento dispensou a palavra. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, 
cumprimentou todos os nobres colegas vereadores em nome do Presidente em exercício, em nome 
da ex-vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque cumprimentou os munícipes, o vice-prefeito 
“Beto Araújo” e todos funcionários desta Casa. Falou sobre os cronogramas de trabalho do poder 
executivo municipal imposto aqui nesta casa de leis; afirmou que o cronograma da coleta de lixo do 
município não está sendo cumprido, citou que na rua da sua residência, no Bairro Novo Horizonte 
está tomada pelo lixo, porque as pessoas colocam o lixo em frente das suas casas, e o mesmo são 
espalhados por cães, tudo isso acontece pelo descumprimento do cronograma da coleta de lixo, 
pediu ao Senhor Presidente em exercício que encaminhe um ofício a Senhora Prefeita Municipal, 
solicitando a regularização do cronograma da coleta de lixo do Bairro acima. Fez uma cobrança ao 
Senhor Presidente em exercício pedindo-lhe que encaminhe um ofício ao poder executivo municipal 
solicitando cópias do processo licitatório da pavimentação asfáltica das ruas de Aurora do Pará, no 
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ressaltou que sua preocupação realmente é com 
o asfalto que vai ser aplicado se é de qualidade, porque o povo merece ser bem atendido, porque 
um recurso desse o município demora receber, então tem que ser feito com qualidade; falou que o 
requerimento da pavimentação asfáltica da Avenida Bernardo Sayão foi elaborado pelo vereador 
Magno e eu, entretanto temos que fazer a verificação da planilha asfáltica para que possamos fazer 
uma averiguação, citou que o município já recebeu asfalto onde a empresa fez o serviço de 
terraplanagem, e mesmo assim não ficou de qualidade a pavimentação, mediante a essa situação 
observou que no Bairro Manelândia atualmente foi feito a limpeza das ruas e em seguida a aplicação 
do pincher, pediu ao Presidente em exercício que encaminhe um ofício ao poder executivo 
municipal, solicitando a manutenção da estrada vicinal que dá acesso ao areal. O vereador José 
Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em nome da mesa Diretora saudou todos os presentes e 
saudou a todos que assistem pelas redes sociais. Agradeceu a presença do vice-prefeito “Beto 
Araújo”, das ex-vereadoras Nelita Carla e Maria Odília. Compartilhou o pronunciamento do 
vereador Joelson em relação a obra de pavimentação asfáltica nas ruas, ressaltou que devemos 
fiscalizar essa obra de pavimentação, por conta se a obra está sendo feita de qualidade ou não, 
portanto, quando a obra fica de péssima qualidade a população nos cobra melhorias, citou a 
pavimentação asfáltica da Avenida Bernardo Sayão, as margens   da ROD. BR 010, realizada no fim 
do mês de dezembro de 2022, na gestão municipal anterior, porém a Avenida recém asfaltada já 
estava se deteriorando, e a população nos cobrava a recuperação da avenida. Falou da preocupação 
em relação aos caminhões que trafegam dentro da cidade, por conta que deixa as ruas danificadas. 
Pediu ao líder de governo “Toninho”, que verifique a possibilidade de viabilizar limpeza e 
empirraçamento das ruas do Bairro Nova Aurora e a manutenção de iluminação pública do conjunto 
localizado atrás do posto de saúde do Bairro Vila Nova, haja vista já solicitei as melhorias acima aos 
secretários municipais de obras e transporte através de ofícios, e até a presente data a população 
dos bairros acima não foram atendidos. Agradeceu o vereador José Rivanaldo “Vanaldo” pelo 
empenho em buscar recursos com a prefeita para a reforma da ponte da comunidade Vale do Capim. 
Agradeceu aos nobres colegas vereadores pela aprovação do requerimento de sua autoria em 
relação a sessão solene em homenagem aos ACS E ACE, do município, na oportunidade convidou 
todos os vereadores para participar da sessão solene que será realizada no dia 09 de junho deste 
ano, haja vista todos são de fundamental importância na área da saúde pública do nosso município, 
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frisou que esta casa está à disposição para homenagear profissionais de todas as áreas; pública 
artística e entre outras, frisou que em toda área profissional enfrentamos dificuldades, por conta 
que não conseguimos agradar a todos, “temos que cumprir com os nossos deveres”. Agradeceu a 
presença de todos. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, em nome do Presidente 
em exercício cumprimentou a todos. Agradeceu a presença do vice-prefeito” Beto Araújo” e da ex-
vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque. Falou que o vereador sempre traz os problemas 
para esta casa. Relatou que em uma conversa com o advogado desta casa, Dr. Glauber, disse que tem 
sua importância para a Prefeita, porque ele mostra os pontos que tem que ser corrigido. Falou sobre 
a lancha que está parada no porto da Vila de Santana do Capim, e ainda não deram prazo de quando 
a mesma irá voltar a funcionar; outra situação é a problemática de transporte escolar da 
Comunidade Jacamim, e também da região do Maracaxi, ressaltou a fala do vereador José Antônio 
“Toninho”, o mesmo disse que estava tudo bem, mas não está, temos que ver a situação de perto 
para tentar resolver a problemática da falta de transporte escolar. Ressaltou queremos o melhor 
para o nosso município, porque daqui há 04 anos pode ser que eu e os demais vereadores não 
estejam mais legislando, mas a benfeitoria irá permanecer. O vereador José Antônio da Silva 
Araújo usou a tribuna, agradeceu a presença de todos, presentes e as pessoas que nos acompanham 
pela rede social Facebook. Falou que as divergências e concordâncias aqui nesta casa de qualquer 
forma acabam somando para o desenvolvimento do município. Fez os seguintes agradecimentos: a 
prefeita municipal pelo seu belo trabalho, inclusive na Comunidade São Pedro km 16, tem maquinas 
arredores da praça fazendo limpezas e o serviço de terraplanagem, nas ruas da Comunidade acima. 
Falou que conseguimos alguns quilômetros de asfalto para o município, sabemos que esse ano está 
sendo um ano abençoado para Aurora do Pará, temos recursos para muitas obras e só temos que 
agradecer aos nossos parceiros, governador, deputados, frisou que vamos impactar de forma 
positiva para o nosso município. Sabemos perfeitamente que o anseio do povo é muito grande e tem 
pressa pelo tempo de espera que temos, almejando e buscando o desenvolvimento do nosso 
município, e além disso precisamos melhorar a questão de emprego e renda, dando incentivo para 
empresas se instalarem em nosso município. Agradeceu os recursos que já estão disponíveis no 
município, e também os recursos de projetos sociais no valor de aproximado R$ 1, 5 (um milhão e 
meio de reais) destinado pelo Deputado Federal Èder Mauro, para a reforma do galpão do 
agricultor, e para a pavimentação asfáltica que já começou no município. O vereador Euclênio 
Arruda de Souza usou a tribuna, em nome da mesa diretora cumprimentou todos os vereadores. 
Agradeceu a Prefeita Vanessa Gusmão, pela sua humildade em convidar todos os vereadores para 
participar de uma reunião juntamente com o Deputado Estadual Chamonzinho, o mesmo já trouxe 
todos esses recursos acima mencionados para o nosso município de Aurora do Pará. Fez um convite 
a todos os vereadores que no dia 10 junho, a partir das 08:00 horas, na Comunidade Jabuti será 
realizada uma ação de saúde, onde vamos ter um médico clínico geral e um pediatra, essa ação tem 
apoio do Doutor Daniel e sua esposa, Doutora Alessandra, e também da secretária municipal de 
saúde, Alcione Santana, a mesma estará dando apoio com equipe odontológico e a disponibilidade 
de medicamentos; afirmou que tentou trazer também um médico ginecologista, mas não foi 
possível, mas na próxima ação será possível, tendo em vista que o município possui um grande 
índice de mulheres com problemas de miomas e outros, em uma forma de agradecimentos fez um 
convite especial a Dra. Alessandra, que a mesma se fizesse presente no dia desta ação de saúde. 
Disse que no dia do evento os exames solicitados pelo médico serão realizados em Ananindeua e 
haverá um ônibus para levar os pacientes para fazerem os exames. O vereador Pedro Nunes 
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Pantoja usou a tribuna, agradeceu ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar presente mais uma 
vez nesta casa e feliz por estar vivo e contribuindo com o desenvolvimento do nosso município. 
Agradeceu os nobres colegas vereadores que apoiaram o requerimento de sua autoria, sobre as 
construções de uma creche e uma academia ao ar livre, ambas na Comunidade Ipitinga. Falou sobre  
que foi adquirido o recurso aproximadamente no valor de R$ 2 (dois milhões de reais) para a 
construção da ponte da Comunidade Bom Remédio e mais de R$ 150 (cento e cinquenta mil reais) 
para a construção de uma praça na Comunidade Santa Terezinha do Ipitinga, e também o sistema 
de abastecimento para as Comunidades: Cravinho, Santa Rosa, Fé em Deus, em parceira com o 
vereador Luís Carlos, Raimundo, conseguimos 700 (setecentos mil reais) para asfaltos, e R$ 1 (um 
milhão de reais )de custeio para área da saúde pública, portanto, estamos fazendo a nossa parte e 
estamos trabalhando para o desenvolvimento do município e tudo que for para melhorar o 
município pode contar seu meu apoio. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, 
cumprimentou todos os presentes. Concordou com o pronunciamento do nobre colega vereador 
Joelson , em relação ao descumprimento do cronograma de limpeza pública, inclusive foi com o 
secretário de obras e fiz uma cobrança pessoalmente, disse que como presidente em exercício vai 
encaminhar um ofício ao poder executivo municipal, a pedido do vereador Joelson, solicitando 
cópias da licitação da pavimentação asfáltica  no valor de R$ 5 (cinco milhões de reais) que o 
município vai receber, tendo em vista, que precisamos sim fazer uma averiguação, porque o nosso 
povo merece obras de qualidade. Disse que tem que ser feito a recuperação da encanação de água 
nas ruas antes de receber a pavimentação asfáltica. Agradeceu a Prefeita Vanessa Gusmão pelo seu 
esforço e também pela aquisição de poços artesianos, portanto, algumas Comunidades serão 
contempladas, citou a Comunidade Boa União. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 11:hs03min., convidando os Senhores 
Vereadores para participarem da próxima sessão no dia 07 de junho 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:_________________________________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza-2º secretário em exercício:____________________________________________________ 

José Antônio da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:_____________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:__________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:_________________________________________________________________________________ 
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Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
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