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Ata da Sessão Solene em Homenagem aos ACS e ACE de Aurora do Pará, pelo Dia do dos ACS e ACE 
que se comemora no dia 06 de junho de 2022. 
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 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 ao 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 ao 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, 
José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do Nascimento, 
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 encontra-se participando de uma reunião com 
o Secretário Municipal de Saúde do Município de Concórdia do Pará. A falta justificada do vereador 
Joelson da Silva Oliveira. 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 Hebreus capítulo 13 
versículo 8. Dando prosseguimento o primeiro secretário em exercício fez a leitura do requerimento 
nº 043/2022, de proposição do vereador 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 às Endemias - ACE,  deste município, aprovado por esta casa no dia 31 de maio do corrente 
ano. O Senhor Presidente em exercício franqueou a palavra aos Senhores Vereadores que dela 
quisessem fazer uso, para falarem em homenagem aos ACS e ACE, deste município. O vereador José 
Antônio da Silva Araújo usou a tribuna, agradeceu a presença de todos ACS e ACE, dos munícipes 
presentes nesta plenária e os que nos acompanham pela rede social. Eu gostaria aqui, de externar a 
minha satisfação juntamente com os nobres colegas para comemoramos hoje o dia dos ACS e ACE, 
muito embora sabemos que a data foi no dia 06 de junho, mas estamos realizando esta sessão em 
homenagem a vocês; parabenizou a todos das categorias pelos seus trabalhos prestados ao 
município; aproveitando o ensejo reforçou o seu pedido a todos das categorias que se empenhem 
nas suas funções de acordo com suas áreas, tanto na cidade como no interior, contando com o apoio 
dos senhores e senhoras, que façam esse trabalho no âmbito da saúde pública, que é fazer a 
prevenção de doenças, e também nos forneçam dados tanto qualitativo quanto quantitativo, 
portanto, nos resta parabenizar e agradecer a todos pelo empenho de cada um. O vereador Luis 
Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, em nome do Presidente em exercício saudou os 
nobres colegas vereadores, em nome do Presidente dos ACS e ACE, Edson, cumprimentou toda a 
classe, saudou a secretária municipal de saúde, Alcione Santana. Hoje é o dia de festa para os ACS e 
ACE, um dia de comemorar e celebrar uma data importante para o município, e que esta data foi 
formalizada pelo projeto de lei municipal no ano de 2016, nesta casa de leis, portanto, nunca foi 
colocada em prática. Parabenizou o vereador “lucilvio” pela iniciativa do requerimento solicitando 
esta solenidade em comemoração aos senhores das categorias pelo trabalho que fazem na cidade e 
nas Comunidades. Afirmou que as categorias é a peça fundamental para construção das políticas 
públicas municipais de saúde, porque são vocês que fazem o primeiro contato, para saber como 
estar a saúde dos munícipes. Ressaltou que costumo falar que só luta por uma causa específica 
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aquele que realmente sente as necessidades. Finalizou parabenizando todos os ACS e ACE pelo 
excelente trabalho de melhoria pela saúde pública do município. O vereador Raimundo da Silva 
Amorim usou a tribuna, em nome da secretária de saúde, Alcione saudou o vereador “Lucilvio”, os 
ACS e ACE presentes.  Parabenizou o vereador “Lucilvio” pelo requerimento solicitando essa sessão 
solene de comemoração ao dia do ACS e ACE, e parabenizou a todos pelos seus trabalhos que fazem 
no dia a dia, de casa em casa, averiguando a situação de saúde das famílias dos Bairros da cidade e 
também nas Comunidades do município. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna,  em 
nome dos colegas vereadores saudou todos os funcionários desta casa, a secretária de saúde, 
Alcione Santana, os ACS e ACE. Parabenizou o vereador “Lucilvio” pela inciativa do requerimento 
solicitando esta sessão solene para homenagear o dia dos ACS e ACE, e parabenizou as duas 
categorias pelo trabalho de identificação dos problemas na área da saúde pública tanto na cidade 
como nas comunidades. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, cumprimentou a 
secretária de saúde, Alcione Santana, os coordenadores da atenção básica do nosso município. Pediu 
um minuto de silêncio pelos nossos amigos de trabalho que por algum motivo não estão mais 
presentes conosco. Sabemos que nem todos das categorias estão aqui presente, gostaria de registrar 
as ausências: do presidente do ACS, o Senhor Josivaldo, que está com sua filha doente na UTI, em 
Belém; do Senhor “Riquim”, que estar em tratamento de saúde; a dona “Ana” que está com 
complicações de saúde, e todos serão homenageados por esta casa de leis. Ressaltou que esse 
momento para mim será um marco histórico, um dia em minha vida. Lembrou que essa luta 
começou quando o mesmo estava como secretário municipal de saúde no de 2015 a 2016, e esse 
projeto de lei tramitava aqui nesta casa de leis, portanto, o referido projeto de lei foi sancionado no 
ano de 2017. Ressaltou que hoje está aqui para homenagear todos das categorias que fazem o seu 
trabalho no dia a dia com muitas dificuldades, mas conseguem levando palavras e soluções para as 
famílias; frisou que o ACS as vezes acaba sendo um pouco de tudo, citou como médico, psicólogo, 
professor. Após a criação do programa do agente comunitário a saúde pública mudou muito em 
todo o Brasil, principalmente no combate de prevenção de doenças endêmicas como malária, 
dengue, entre outras. Disse que a saúde pública de Aurora do Pará no início deste do ano estava em 
3º (terceiro) lugar no ranking de desenvolvimento, tudo isso graças aos ACS e ACE.  Agradeceu a 
presença da Prefeita Municipal Vanessa Gusmão. Parabenizou mais uma vez todos os profissionais 
que desempenham o papel fundamental na melhoria e assistência de saúde pública do município 
de Aurora do Pará. Parabenizou o Senhor Edson Emanoel do Nascimento Souza, Presidente da 
Associação dos ACE e ACE, deste município. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, 
em nome da Senhora Prefeita municipal Vanessa Gusmão, cumprimentou todas as mulheres 
presentes. Parabenizou o vereador “Lucilvio” pela iniciativa de proposição do requerimento 
solicitando a sessão solene em homenagem ao dia dos ACS e ACE. Parabenizou as duas categorias 
por não medir esforços em enfrentar o trabalho do dia a dia com paciência, que muitas vezes são 
ignorados, açoitados por cachorros e as vezes até pelo mau humor das pessoas, mas mesmo assim 
estão firmes na batalha levando até as famílias soluções e trazendo os problemas de saúde pública 
para a secretaria municipal de saúde que existem tanto na cidade quanto nas comunidades. O 
vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna, em nome da Mesa Diretora cumprimentou 
todos os vereadores, a Senhora Prefeita, todos aos ACS e ACE presentes, a secretária de saúde, 
Alcione Santana, o Presidente da Associação dos ACS e ACE, Senhor Edson. Estamos aqui 
comemorando o dia municipal do ACS e ACE, que foi no dia 06 do mês corrente, portanto, estamos 
comemorando hoje dia 09, esta data é de grande relevância para todos comemorando que são 
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salvadores de vidas através do seu trabalho todos os dias de prevenção de doenças como 
hipertensão, diabetes, e outras, entretanto todo dia é dia do ACS e ACE, ressaltou que todo 
trabalhador devia ser homenageado. Afirmou que o requerimento solicitado pelo vereador 
“Lucilvio” pedindo que fosse comemorado o dia do ACS e ACE, e foi aprovado por unanimidade nesta 
casa de leis há uma semana. Parabenizou as categorias ACS e ACE por fazerem esse belo trabalho 
de prevenção de doenças em todo o Brasil. Falou também que fez um requerimento solicitando 
produtos para proteção solar para as categorias. Parabenizou em especial os ACS e ACE, pelo seu 
belo trabalho que fazem de atendimento no Bairro Vila Nova, que reside, muito obrigado e sintam-
se abraçados por este vereador. O vereador Pedro Nunes 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. Falou sobre a Lei Municipal nº 332 de 06 
de junho de 2016, data essa que se comemora o dia do ACS e ACE, do nosso município. Parabenizou 
as categorias pelo empenho de sempre contribuir positivamente com a saúde pública do nosso 
município. O vereador José Maria de Souza Moreira, usou a tribuna. Parabenizou a Senhora 
Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão. Ressaltou que o poder executivo é que sanciona a lei 
municipal, portanto, neste momento peço que a Prefeita Vanessa Gusmão, que se faz presente seja 
ovacionada. Parabenizou as categorias dos ACS e ACE, frisou vocês acreditam que é possível 
melhorar a qualidade de vida da população pelo trabalho que fazem de ligação de uma corrente de 
defesa da vida da população. Parabenizou mais uma vez  esses guerreiros merecedores desta data 
especial que é hoje dia 06 de junho. O Senhor Presidente em exercício fazendo uso de suas 
atribuições legais concedeu a palavra ao Senhor Edson Emanoel do Nascimento Souza, 
Presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias 
de Aurora do Pará – AACSEAP, para falar sobre dia 06 de junho que se comemora o Dia dos ACS E 
ACE deste município. Cumprimentou todos os presentes. Disse que está emocionado pela 
homenagem de reconhecimento e valorização as duas categorias. Ressaltou que a Prefeita 
municipal Vanessa Gusmão, respeita e valoriza as categorias, assim garantido os direitos das 
categorias. Ressaltou que é Presidente da Confederação dos ASC e ACE do Estado do Pará, e também 
Diretor da Confederação Norte do Brasil, frisou sobre o compromisso de representar as categorias 
em Brasília. Falou sobre a PEC 09/2022, e sobre a emenda 122/2022. Ressaltou que esta casa sabe 
a importância, reconhece e respeita as categorias. Expressou sua felicidade em relação ao apoio da 
Prefeita e desta casa de leis, e que as categorias cada dia irá fazer o melhor pela qualidade de vida 
da população Aurorense. Destacou que independe da distância das comunidades as categorias 
continuaram se empenhando cada dia. Agradeceu a secretária de saúde, Alcione e a gestão 
municipal. Agradeceu a todos os presentes. O Senhor Presidente em exercício fazendo uso de 
suas atribuições legais concedeu a palavra a Senhora Nilda Figueiredo–Advogada da Associação 
dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias de Aurora do Pará – 
AACSEAP, para falar sobre o Dia dos ACS E ACE deste município. Primeiramente fez seus 
agradecimentos a Deus. Agradeceu esta Câmara Municipal e a Senhora Prefeita Municipal Vanessa 
Gusmão. Disse que hoje é um dia de festa Nacional. Frisou que hoje o Brasil sabe que Aurora do Pará 
é uma cidade que respeita as categorias. Falou que hoje no Brasil são cerca de aproximadamente 
400(quatrocentos mil) entre a ACS e ACE. Ressaltou que os agentes têm uma luta personificado na 
pessoa da Senhora Hilda Angélica, presidente da Confederação Nacional de Agentes (CONACS), ela 
é Nordestina, e agente de saúde guerreira e um ser humano iluminada por Deus, “Um exemplo de 
pessoa”. Falou da sociedade em relação a falta de respeito de pessoas com o próximo. Falou que o 
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nome do político hoje está jogado na lama, portanto, hoje é vergonhoso um vereador ou prefeito (a) 
se apresentar em qualquer lugar. Ressaltou que tanto os vereadores quanto as categorias não 
tenham vergonha de mostrem suas caras; disse que Aurora do Pará representa uma parte bem 
pequeninha da sociedade Brasileira por fazer a diferença, para a grande maioria de pessoas que não 
tem conhecimento, portanto, é a boa política que faz a diferença na vida das pessoas, citou a boa 
política no trabalho administrativo, nos serviços públicos e entre outras boas políticas.  Disse que 
hoje um dos maiores investimentos do governo federal são nos ACS e ACE, que vão até a residência 
das pessoas levando conhecimentos sobre a prevenção de doenças; citou que as categorias são um 
“F5 do Governo Federal, que atualizar o governo”. Ressaltou que a Senhora Hilda é respeitada a 
nível de Brasil, porque faz o trabalho de agente com respeito. Falou sobre a importância da 
produção dos agentes para o município; citou que os agentes de saúde do município de Irituia, 
ficaram dois meses com o salário atrasados, por conta que os agentes passaram dois meses sem 
entregar a produção a secretaria de saúde, isso a carretou um prejuízo de quase R$ 2(dois milhões 
de reais). Destacou que todos os prefeitos estão enfrentando o maior desafio em colocar as contas 
dentro do teto de responsabilidade, e a saída dos prefeitos é em aumentar recursos. Reforçou que a 
prefeita precisa da produção atual das categorias para dá condições de melhorias de recursos ao 
município, então, a secretaria de saúde vai ter mais condições de trabalho quando os agentes 
cumprirem efetivamente sua função. Falou sobre a lei nº11.350/2006, que regulamenta as 
atividades de ACS e ACE. Ressaltou sobre a importância dos vereadores, em especial honra ao 
vereador José Lucilvio pela luta com os agentes de saúde e também nos ajuda na Federação 
Paraense. Ressaltou você tem que ser reconhecido dentro da sua base e trazer o reconhecimento. 
Disse que hoje é fundamental o acesso de comunicação entre os ACS e ACE, a secretária de saúde e 
a sua micro área de atendimento através aplicativo WhatsApp “ Zap” entre outras redes sociais. 
Agradecimentos a Prefeita Municipal, aos vereadores, aos ACS e ACE. Obrigada Federação e 
Associação dos ACS e ACE.  O Senhor Presidente em exercício fazendo uso de suas atribuições 
legais concedeu a palavra a Senhora Alcione Santana de Oliveira, Secretária Municipal de Saúde 
de Aurora do Pará. Cumprimentou todos os presentes. Falou que é fundamental as categorias, 
porque são a porta de entrada no SUS, nas famílias. Falou da importância dos indicadores do 
município que dependem dos agentes. Falou que é gratificante o apoio recebido da Prefeita 
Municipal, dos vereadores e dos ACS e ACE. Falou sobre as dificuldades de falta de material, mas 
sempre procura resolver as problemáticas. Parabenizou todos ACS e ACE, em especial o ACS, Senhor 
Jair. O Senhor Presidente em exercício fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a 
palavra a Senhora Fátima-ACS da Unidade de Saúde José Damasceno, Bairro Vila Nova. Em primeiro 
lugar agradeceu a Deus pela oportunidade. Em nome do vereador Euclênio saudou todos os 
vereadores. Falou sobre a sua categoria de ACS e ACE, e leu uma mensagem de cordel sobre o 
trabalho das categorias. Fez agradecimentos: ao vereador José Lucilvio que faz parte da categoria 
de ACS; a Prefeita Municipal Vanessa Gusmão pela lealdade com as categorias e ao Senhor Edson 
Presidente da Associação dos ACS e ACE. O Senhor Presidente em exercício fazendo uso de suas 
atribuições legais concedeu a palavra a Senhora Vanessa Gusmão Miranda, Prefeita Municipal de 
Aurora do Pará, para falar em homenagem ao Dia dos ACS e ACE. Em primeiro lugar a agradeceu a 
Deus. Cumprimentou todas as mulheres. Bom dia a todos. Expressou sua felicidade a esse momento 
especial aos ACS e ACE. Deus o colocou neste cargo de prefeita não para retirar direito de ninguém, 
e sim para garantir e reconhecer o trabalho das pessoas. Expressou sua felicidade em ver que os 
Senhores vereadores estão reunidos reconhecendo o trabalho dos ACS e ACE. Explicitou que a sua 



 

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 
 

 

maior dificuldade como prefeita não é administrar o município, mas sim lhe dá com as pessoas, com 
funcionários públicos e com a população, porém o nosso município tem alguns vícios e venho 
tentando tirar, para que o nosso município consiga evoluir e desenvolver; disse que a gestão 
municipal não depende exclusivamente da sua pessoa, mas sim depende de cada um de você, de 
cada cidadão Aurorense. Disse que as categorias cumprindo suas funções automaticamente estão 
ajudando o município.  Ressaltou as categorias que esse reconhecimento que estão recebendo hoje, 
não é mérito meu, portanto, são mérito e conquista de vocês. Disse que tem orgulho de Aurora do 
Pará está reconhecendo os ACS e ACE. Falou sobre o auxílio locomoção aos ACS E ACE, que se 
deslocam para a zona rural. Disse que não aceita que nenhum funcionário público da área da saúde 
pública trate as pessoas com mar educação, reforçou aos funcionários que execute o seu trabalho 
com carinho, com educação; frisou que hoje falta nas pessoas empatia o respeito, o amor, o carinho. 
Reforçou as categorias o reconhecimento, a valorização e sempre estiveram na linha de frente na 
área da saúde. Expressou sua felicidade e gratidão a Deus por tudo que está acontecendo no 
município, e pelo reconhecimento das categorias. Relatou da sua participação e dos secretários 
municipais no congresso dos prefeitos do futuro em Brasília no mês anterior, não sabia o significado 
de prefeitos do futuro nada mais de ter um olhar em prol do desenvolvimento do município. Disse 
que não se identificar como prefeita nos lugares, por conta que a política está desmoralizada na 
sociedade. Mencionou que não estar sendo prefeita pelo cargo nem por interesse financeiro, 
portanto, estar no cargo por amor ao próximo, em especial pelo seu pais saudoso que tinha o desejo 
de ver o desenvolvimento do município; disse que um dia quer ser lembrada, por motivo que 
conseguiu trazer algo de bom para o município de Aurora do Pará, ressaltou que essa Câmara 
Municipal estar lutando pelo mesmo objetivo. Ressaltou que esta Câmara trabalha em parceria com 
a prefeitura municipal.  Ressaltou que tem Fé em Deus, que todos juntos conseguiremos o 
desenvolvimento do município. Finalizou agradecendo a todos. Convidou todos ACS e ACE, para 
participarem de um almoço, após esta sessão solene. Em seguida o Senhor Presidente em exercício 
agradeceu a presença de todos, não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente 
Sessão Solene, às doze horas e vinte e dois minutos, convidando os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião Ordinária, no dia 14 de junho de 2022. Em seguida, mandou lavrar a presente Ata 
que após lida, discutida e aprovada será assinada pelos Membros da Mesa Diretora em exercício e 
demais Vereadores presentes. 
 
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:_______________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:__________________________________________________________________________ 
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Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
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