
Aurora do Pará/PA 

2022 

PODER LEGISLATIVO 

Câmara Municipal de Aurora do Pará 

O Portal da Transparência mais perto de você. 

 

ATA 003/2022 B3     

SESSÃO SOLENE: Encerramento dos Trabalhos Legislativos - CAMAP  

 

 

  



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÃMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
PALÁCIO ERNANE FERNANDES GUSMÃO 

Rua São Francisco, s/nº - Bairro Centro - CNPJ: 34.689.489/0001-72 – 
Email: camaraaurora2017@gmail.com – CEP: 68658-000 - Aurora do Pará/PA. 

 

 

Ata da Sessão Solene de Encerramento dos Trabalhos Legislativos do primeiro 

período Virtual nº 003/2022. 

Ata da Sessão Solene de Encerramento dos Trabalhos Legislativos do Primeiro Período, 
realizada em vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois.  
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinquenta e 
seis minutos, no Plenário Nelito Pastana dos Santos, da Câmara Municipal de Aurora. O 
Senhor Presidente constatou a presença dos seguintes Edis: Magno Rodrigo Pereira 
Miranda-presidente; José Maria de Souza Moreira-1ºsecretario; Pedro Nunes Pantoja-
2º secretário; Euclênio Arruda de Souza, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo 
Araújo, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. Após constatar número 
legal o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão 
Solene de Encerramento dos Trabalhos Legislativo do primeiro período de 2022. Dando 
prosseguimento o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores que dela 
quisessem fazer uso. O vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna, em nome do 
Presidente desta casa, Magno Miranda, saudou todos os presentes e os munícipes que nos 
assistem, pela rede social facebook. Disse que nesta sessão solene só tem a agradecer a 
Senhora prefeita, Vanessa Gusmão, pelos trabalhos realizados em nosso município, citou 
como o belo casamento comunitário realizado na última sexta-feira. Agradeceu a secretaria 
municipal de educação, Vanuza Casais, pela bela festa do Arraiá da educação realizado no 
último sábado. Frisou que estaremos de recesso, mas iremos continuar trabalhando e 
fiscalizando as obras, as áreas da saúde e educação entre outras áreas públicas. Agradeceu a 
parceria com os nobres colegas vereadores durante esse semestre. Ressaltou desejando que 
o nosso recesso seja abençoado, e que no próximo semestre possamos continuar 
trabalhando com empenho e dignidade. Desejou felicidades ao vereador Joelson, pelo seu 
aniversário neste dia. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, fez seus 
agradecimentos a Deus. Em nome da Mesa Diretora cumprimentou os nobres colegas 
vereadores, e todas as pessoas que nos assistem nesta galeria, e aos munícipes que nos 
acompanham pela rede social. Disse que é um momento de agradecimentos por estarmos 
encerrando o primeiro semestre deste ano. Agradeceu as conquistas alcançadas durante 
esses meses, ressaltou que na sexta-feira anterior participou das entregas de um trator 
agrícola e motores para rabetas, na comunidade Barreirinha, e na oportunidade agradeceu 
o Deputado Hélio Leite pelas emendas parlamentares acima. Falou sobre o casamento 
comunitário realizado sexta-feira anterior pela prefeita municipal de Aurora do Pará em 
parceria com o Deputado Federal Hélio Leite, dessa forma agradeceu o deputado Hélio Leite, 
pelas emendas parlamentares destinadas para o nosso município. Agradeceu os nobres 
colegas vereadores pela contribuição e pela parceria de um com os outros. Deixou 
agradecimentos a população Aurorense. Compartilhou a fala do vereador Raimundo 
“Raimundinho do Maracujá” em relação quando diz que estamos entrando de férias, 
ressaltou estamos entrando em um pequeno recesso para que possamos continuar firme e 
forte, frisou que está à disposição da Comunidade para atender as necessidades da 
população independentemente do momento. Desejou as felicitações pelo aniversário do 
nobre colega vereador Joelson, que Deus possa iluminar seus caminhos com muita felicidade 
e saúde. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, primeiramente agradeceu 
a Deus. Agradeceu ao Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a população que nos 
acompanha. Agradeceu os deputados federal e estadual, por motivo que destinaram 
emendas parlamentares para o nosso município. Agradeceu o nosso governador de estado 
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Helder Barbalho, por destinar emendas parlamentares para Aurora do Pará, durante esse 
primeiro semestre que contribuíram positivamente para o desenvolvimento do nosso 
município. Deixou sinceros agradecimentos a todos. O vereador Euclênio Arruda de Souza 
usou a tribuna, em nome do Senhor Presidente desta casa saudou todos os vereadores. 
Agradeceu aos nobres colegas vereadores pela parceria durante esse primeiro semestre, 
apesar de haver divergências em alguns debates sempre prevalecemos o respeito, que é de 
suma importância. Agradeceu os funcionários desta casa pela dedicação e paciência com os 
vereadores, pois muitas vezes fazemos solicitações em cima da hora para a secretária 
parlamentar desta casa, que não mede esforços para nos ajudar, assim como os demais 
servidores. Agradeceu a gestão municipal pela determinação de melhorar o nosso município, 
e deu exemplo que está sendo feito o serviço da obra de pavimentação de várias ruas da 
nossa cidade, e com o propósito da nossa cidade ser a princesinha da Belém-Brasília, 
ressaltou que essas obras são emendas parlamentares destinadas pelo governo de estado e 
deputados, porém se não buscarmos as emendas, os benefícios não chegarão e nem o 
desenvolvimento ocorrerá. Agradeceu a gestão municipal e o Presidente desta casa, por 
sempre irem até Belém cobrar os recursos para Aurora do Pará. Agradeceu a todos, e 
parabenizou o vereador Joelson pelo seu aniversário, que Deus o abençoe e proporcione 
muita paz em sua vida. Ressaltou que estaremos de recesso apenas desta casa legislativa, 
mas estaremos trabalhando e cumprindo o nosso papel de fiscalizar as obras, averiguar 
irregularidades e etc. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, primeiramente fez 
seus agradecimentos a Deus, pela oportunidade de estarmos presente nesta casa. Em nome 
do Presidente Magno Rodrigo, saudou todos os vereadores e aos munícipes que nos assistem. 
Agradeceu a presença do seu primo, Senhor “Tavinho” e demais presentes. Disse que 
estamos entrando de recesso, porém os trabalhos estão apenas começando, pois irá iniciar 
muitas obras no município. Fez agradecimentos as secretárias municipais: de Assistência 
Social, Senhora Constância, pela bela organização do casamento comunitário realizado sexta-
feira anterior; de educação, Senhora Vanuza Casais, pela organização do Arraiá da educação 
e ao secretário de obras, Senhor Valdenir, por ser nosso parceiro e sempre estar a nossa 
disposição, frisou a recuperação da ponte da Comunidade São Marcos, que há cerca de 4 anos 
não havia reparos, obra com a apoio da prefeitura municipal. Agradeceu e parabenizou todos 
os deputados que destinaram emendas parlamentares para o nosso município, ressaltou o 
que vier de emendas para a nossa cidade será bem-vindo, pois sabemos que há muitas 
carências no nosso munícipio. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna, fez 
agradecimentos em nome do Senhor Jesus, e a alegria de estarmos presente e finalizando 
mais um semestre. Disse que já está com saudades das sessões em decorrência do recesso 
de 30 dias, e ressaltou que estaremos afastados da câmara, mas o trabalho continua e 
estaremos fiscalizando as obras, e fazendo visitas nas comunidades. Disse aos nobres colegas 
vereadores que continuaremos lutando de cabeça erguida e buscando recursos para o nosso 
município. Parabenizou o empenho do Presidente desta casa, Magno Miranda, por sempre 
colocar os seus projetos, e também por ir até a SEDOP fazer cobranças dos nossos projetos, 
porém há uma lista de obras a serem realizadas, como a construção das praças nas 
comunidades Ipitinga e beira do rio capim, obras estas com solicitação dos demais  
vereadores, isso mostra que o Presidente desta casa não tem interesse apenas em projetos 
de sua autoria, mas sim se preocupa com o coletivo e com o bom desenvolvimento do nosso 
município. Que Deus continue abençoando a Senhora Prefeita Vanessa Gusmão, sempre com 
sabedoria, conhecimento para conduzir nosso município. Desejou que nosso recesso seja 
abençoado e que possamos voltar com as energias recarregadas para trabalhar melhor ainda 
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pelo nosso município. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna,  
primeiramente agradeceu a Deus por ter nos concedido este primeiro semestre de trabalhos, 
lutas e muitas conquistas. Compartilhou a fala do vereador Euclênio, em relação que 
estaremos de recesso apenas desta casa legislativa e das sessões, ressaltou, mas o nosso 
trabalho é contínuo, e não temos férias. Agradeceu a Deus por todas as maravilhas que vem 
acontecendo em nosso município, em especial agradeceu a Prefeita Vanessa Gusmão pelo 
compromisso com os munícipes, e por conduzir o nosso município para o desenvolvimento. 
Agradeceu  todos os deputados estadual e federal que destinaram emendas parlamentares 
para o nosso município, em especial o Deputado Federal Hélio Leite, que disponibilizou 
inúmeros recursos, portanto, na última sexta-feira, esteve presente ao lado do povo, um 
momento histórico para a região Ribeirinha, fazendo entregas de um trator e motores para 
rabetas, então defino esses momentos com a palavra gratidão, e também a Senhora Prefeita 
Vanessa Gusmão, que atendeu o pedido da população de que o trator fosse destinado para a 
Região do Rio Capim. Agradeceu aos nobres colegas vereadores, e que continuemos sempre 
firme nesta caminhada para o melhor desenvolvimento da nossa cidade, que no próximo 
semestre possamos voltar com mais entusiasmos para lutarmos em prol de melhorias para 
Aurora do Pará. Finalizando desejou um recesso abençoado a todos. O vereador Magno 
Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, em nome vereador José Maria “Bena”, 
cumprimentou todos os vereadores, em nome do Senhor “Tavinho”, cumprimentou todos os 
presentes e os munícipes que nos acompanham pela rede social. Disse que estamos 
finalizando mais um semestre de sessões nesta casa, e que o nosso próximo semestre seja 
abençoado e produtivo, apesar de entrarmos em recesso não significa que estaremos de 
férias, mas sim estaremos dando continuidade aos nossos trabalhos pelo município. Gostaria 
de agradecer a parceria com os vereadores, porém apesar de haver divergências de 
pensamentos de opiniões sempre nos respeitamos. Agradeceu aos vereadores pelos projetos 
aprovados nesta casa, que sem dúvidas iram beneficiar o nosso município. Agradeceu o 
empenho de todos os vereadores, que buscaram emendas parlamentares, seja estadual ou 
federal para Aurora do Pará. Frisou que tivemos Record de emendas parlamentares 
destinadas para o município, e agradeceu o governador de estado Helder Barbalho, os 
Deputados, Beto Faro, Chamonzinho, Hélio Leite, Dilvanda Faro, Júnior Ferrari, e todos que 
contribuíam com o nosso município. Em nome da Prefeita Vanessa Gusmão e do vice-prefeito 
“Beto”, agradeceu aos Senadores Jader Barbalho, Zequinho Marinho e Paulo Rocha. 
Agradeceu aos Deputado Estadual Carlos Bordalo, Deputado Federal Paulo Bengtson, e 
também o Deputado Federal Eduardo Costa, que nos atendeu muito bem e destinou uma 
emenda parlamentar para aquisição de um caminhão, e aproveitando o ensejo, fez o pedido 
ao deputado de um caminhão coletor de lixo para o nosso município, e em aproximadamente 
90 (noventa) dias estará à disposição do município. Disse que solicitou ao Deputado Eduardo 
Costa, uma máquina de perfuração de poços artesianos, e pediu para que o poder executivo 
providencie a documentação necessária para garantir o mesmo. Disse que até ao dia 
primeiro de julho, o nosso município estará recebendo uma ambulância modelo SAMU, e um 
trator, ambos por meio de emendas parlamentares do Deputado Júnior Ferrari. Agradeceu o 
Deputado Federal Cássio Andrade, por mais uma ambulância, que será entregue até ao dia 
primeiro de julho. Agradeceu os vereadores, Euclênio Arruda e José Antônio “Toninho”, pela 
parceria com a pré-candidata a Deputada Estadual Doutora Alessandra e com o Doutor 
Daniel prefeito municipal de Ananideua/PA, ambos atendem diversos pacientes do nosso 
município, frisou que a pré-candidata a deputado comprometeu-se a ajudar o nosso 
município se caso for eleita nessas eleições. Parabenizou a Senhora Prefeita pelo seu 
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empenho com o nosso município. Parabenizou o Deputado Federal Hélio Leite, pelo o 
recurso destinado para a realização do casamento comunitário em parceria com a secretaria 
municipal de assistência social, e também a entrega de um trator agrícola para a Comunidade 
Barreirinha, eventos realizados na última sexta-feira. Frisou que o Deputado Hélio leite, 
surpreendeu-se pela ótima organização do casamento comunitário, e deixou seus 
agradecimentos a secretária municipal de assistência social, a Senhora Constância e a 
Senhora Prefeita Vanessa Gusmão. Desejou felicidades aos 40 (quarenta) casais que 
realizaram a oficialização do seu matrimônio, e que Deus abençoe cada casal. Parabenizou a 
secretária municipal de educação, Vanuza Casais, pela realização do educar Arraiá, realizado 
no último sábado. Ressaltou que ontem (27) esteve na Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Obra Públicas-SEDOP, e disse que foi pago a contrapartida para 
as reformas da quadra de esportes do Bairro Aparecida, e da praça do Bairro Vila Nova; 
agradeceu o engenheiro, o arquiteto, e todas as pessoas que contribuem diretamente ou 
indiretamente para as realizações de convênios das reformas acima mencionadas. Disse que 
não importa qual o vereador conseguiu emendas parlamentares e convênios para Aurora do 
Pará. Ressaltou que até a próxima sexta-feira, tem de ser pago 04 (quatro) convênios: a 
reforma da quadra de esportes do Bairro Aparecida, a construção da quadra de esportes da 
Comunidade Jabuti, a construção da praça da Beira do Rio e a reforma da praça da Vila 
Santana do Capim, portanto, as reformas e construção acima já foram aprovados pelo 
arquiteto, pela equipe jurídica, e estamos aguardando a liberação dos recursos. Falou que 
sempre temos que estar cobrando os pagamentos dos convênios na SEDOP. Agradeceu e 
parabenizou todos os vereadores que não desistem de ir até Belém em busca das liberações 
dos convênios. Frisou que o único objetivo desta casa é sempre buscar melhorias e qualidade 
de vida para a população Aurorense. Pediu desculpas como Presidente desta casa, se em 
algum momento falhei, mas foi com intenção de melhorar o nosso município. Parabenizou o 
vereador Joelson, pelo o seu aniversário, e que Deus abençoe sua vida e sua família com 
muitas felicidades. Parabenizou o líder de governo José Antônio “Toninho”, que fez muito 
pela gestão municipal, por esta casa, e pela população Aurorense. Desejou a todos aos 
vereadores saúde, sabedoria e um excelente  recesso.  Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Solene, às 
10:hs31min., convidando os Senhores Vereadores para participarem da Sessão Solene de 
Abertura dos Trabalhos Legislativos do segundo período de 2022, no dia 02 de agosto 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, 1ºsecretário:_______________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja: 2º secretário:_______________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________ 
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Raimundo da Silva Amorim:_________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________ 
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