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Ata da Sessão Ordinária nº 018/2022 

2ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em nove de agosto de dois mil e vinte e 
dois.  

Aos nove dias do mês de agosto 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 que 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, 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. 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 Salmo capítulo 1 versículo 1. O Senhor Presidente solicitou ao primeiro 
secretário que fizesse a leitura das seguintes atas: Ordinárias dos dias 21 e 28/06/2022, solene de 
encerramento dos trabalhos legislativos do primeiro período do dia 28/06/2022 e solene de 
Abertura dos trabalhos Legislativos do segundo período do dia 02/08/2022, após lidas, foram 
colocadas em discussão, não havendo discussão, em seguida em votação, aprovadas por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário continuou com a 
leitura dos expedientes: Ofício nº 006/2022 – GAB/VER/CMAP, do vereador Joelson da Silva 
Oliveira, encaminhando o Anteprojeto de Lei nº 006/2022, Institui a Política Municipal de 
Assistência e Amparo aos pequenos agricultores de Aurora do Pará, e dá outras providências. Ofício 
nº 086/2022 – GAB/PREF/PMAP, da Prefeita Municipal de Aurora do Pará, Sra. Vanessa Gusmão 
Miranda, encaminhando o Projeto de Lei Municipal nº 012/2022, que dispõe sobre a Criação do 
Sistema Municipal de Ensino do Município de Aurora do Pará- Estado do Pará, e dá outras 
providências. Ofício nº 087/2022 – GAB/PREF/PMAP, da Prefeita Municipal de Aurora do Pará, 
Sra. Vanessa Gusmão Miranda, encaminhando o Projeto de Lei Municipal nº 013/2022, Cria o 
Conselho Municipal de ensino do sistema municipal de Educação de Aurora do Pará-PA, e dá outras 
providências. Ofício nº 095/2022 – GAB/PREF/PMAP, da Prefeita Municipal de Aurora do Pará, 
Sra. Vanessa Gusmão Miranda, encaminhando o Projeto de Lei Municipal nº 014/2022, Doação de 
Imóveis em favor da Empresa de Assistência Técnica e Extenção Rural do Estado do Pará – EMATER, 
e dá outras providências. Ofício nº 102/2022 – GAB/PREF/PMAP, da Prefeita Municipal de Aurora 
do Pará, Sra. Vanessa Gusmão Miranda, encaminhando o Projeto de Lei Municipal nº 015/2022, 
dispõe sobrea a criação do Departamento Municipal de Trânsito de Aurora do Pará – DEMUTRAN, e 
dá outras providências.  Ofício nº 103/2022 – GAB/PREF/PMAP, da Prefeita Municipal de Aurora 
do Pará, Sra. Vanessa Gusmão Miranda, encaminhando o Projeto de Lei Municipal nº 016/2022, 
dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, e dá outras 
providências. Requerimento nº 051/2022, de autoria Luis Carlos Araújo do Nascimento em 
conjunto com o vereador José Lucilvio da Costa Lima, Solicitar a Reforma em Geral e a Ampliação da 
Unidade de Saúde José Soares Damasceno (ESF) do Bairro Vila Nova. Requerimento nº 052/2022, 
de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, solicito a implantação de micro sistema 
de abastecimento de água na escola e Comunidade Novo Mundo, localizada na referida Comunidade 
na estrada vicinal do km 81, BR 010, Município de Aurora do Pará.  Requerimento nº 053/2022, de 
autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, Solicito à Abertura e Empirraçamento de todas as 
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ruas da Comunidade Ipitinga, Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 054/2022, de 
autoria dos vereadores Magno Rodrigo Pereira Miranda e José lucilvio da Costa Lima, solicitar a 
implantação de 04 (quatro) postes de ferro galvanizado e a instalação de iluminação pública, na rua 
nossa senhora do perpétuo socorro, no sentido a igreja católica da vila repartimento, neste 
município. Requerimento nº 055/2022, autoria dos vereadores: 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, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Magno Rodrigo Pereira Miranda, 
Pedro Nunes Pantoja, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura, Solicitando a 
Pavimentação Asfáltica das seguintes ruas: São Roque no Bairro Aparecida, Avenida Bernardo Sayão, 
no Bairro Centro da cidade, e também o Recapeamento das ruas São Paulo e São Pedro, ambas no 
Bairro Aparecida.  Encerrada a primeira parte da ordem do dia, passaremos para a segunda parte da 
ordem do dia. Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca as matérias em discussão e votação.   Ato 
contínuo, o Senhor Presidente coloca as matérias em discussão e votação. Requerimento nº 
051/2022, de autoria Luis Carlos Araújo do Nascimento em conjunto com o vereador José Lucilvio 
da Costa Lima, em discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade.  
Requerimento nº 052/2022, de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, em 
discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
053/2022, de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, em discussão, nenhuma, colocado em 
votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 054/2022, de autoria dos vereadores 
Magno Rodrigo Pereira Miranda e José lucilvio da Costa Lima, em discussão, nenhuma, colocado em 
votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 055/2022, autoria dos vereadores: 
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, Luis Carlos Araújo do Nascimento, 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, Pedro Nunes Pantoja, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima 
de Moura, em discussão, nenhuma, colocado 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 Raimundo da Silva Amorim, usou a tribuna, em 
nome do Presidente desta casa saudou todos os vereadores, em nome dos funcionários desta casa 
saudou todos os munícipes e as pessoas  que acompanham pela rede social facebook . Iniciou sua 
fala agradecendo a Senhora Prefeita Vanessa Gusmão, e o Deputado Estadual Wenderson Azevedo 
Chamon (Chamonzinho), por contemplar a Comunidade Ariramba com a construção de uma praça, 
que em breve iniciará as obras, e a população da comunidade está muito feliz. Agradeceu a Senhora 
Prefeita e o secretário de obras por terem iniciado a recuperação das estradas vicinais da 
comunidade Vale do Capim, que há muitos anos não recebia manutenção. Agradeceu a secretária de 
saúde, Alcione Santana, pelo empenho com o nosso município e a sua parceria com os vereadores. 
Falou que já foi encaminhado o requerimento para o gabinete da Prefeita solicitando o sistema de 
abastecimento de água do Bairro Novo Aurora, mas até o momento não foi atendido, e reforçou 
pedindo o apoio dos vereadores para que o requerimento acima seja atendido. O vereador 
Rosinaldo Lima de Moura, usou a tribuna. O vereador José Rivanaldo Araújo, usou a tribuna, 
usou a tribuna, inicialmente fez seus agradecimentos a Deus. Em nome do Presidente desta casa 
saudou todos os vereadores, os funcionários desta casa, os munícipes presentes e as pessoas que 
assiste pela rede social facebook. Agradeceu a Deus pela passagem do seu aniversário, no dia 03 de 
agosto que completou 50 anos de idade. Compartilhou a fala do vereador Rosinaldo (Painho), em 
relação ao compromisso feito com a população da comunidade Jacamim, que não possui ambulância 
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disponível, porém há um carro a disposição em caso de necessidade, ressaltou que a prefeitura não 
tem como disponibilizar carros para todas as comunidades. Deixou seus pêsames aos familiares do 
Senhor Wilson. Pediu ao Senhor presidente que leve ao conhecimento da senhora hora prefeita a 
situação da estrada vicinal da Comunidade Santa Luzia, e também a ponte. Falou sobre a construção 
da praça da comunidade Ariramba, e que será colocado 3 metros de bloquetes antes de chegar na 
Igreja da Católica da Comunidade acima. Ressaltou que os nobres colegas vereadores sempre terá o 
seu apoio na colocação dos requerimentos. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, usou a 
tribuna, em nome do vereador José Maria (Bena) saudou todos os vereadores, Senhor Arão e demais 
presentes e as pessoas que assistem pela rede social facebook. Chamou a atenção dos vereadores: 
Euclênio José maria (Bena) e José Lucilvio, que fazem parte da comissão da educação deste poder 
legislativo, para que possamos analisar os projetos de leis sobre a criação do conselho municipal e a 
criação do sistema municipal de ensino, ambos da educação do município, pediu que possamos 
analisar os projetos juntamente com a secretaria de educação Vanuza Casais e com os membros do 
sindicato dos professores (SINTEPP), ressaltou que é importante que analisamos os referidos 
projetos em consonância a quem  representa de fato a área da educação do município. Parabenizou 
o vereador Joelson pela autoria do anteprojeto de lei, que irá beneficiar os pequenos produtores 
rurais do nosso município. Chamou a atenção dos vereadores Rosinaldo, Raimundo, Toninho, que 
fazem parte da Comissão de Terras, Obras e Desenvolvimento Urbano, pediu aos mesmos que 
encaminhe um ofício ao Poder Executivo municipal solicitando explicações sobre obras particulares 
que estão sendo construídas de forma irregular no município, tipo muros e calçadas sendo 
construídos praticamente em cima do meio das ruas; reforçou que o vereador José Lucilvio já 
apresentou nesta casa, no ano passado um requerimento solicitando atualização do código de 
postura do município, porém até a presente data a solicitação acima não foi atendida pelo poder 
executivo municipal, ressaltou que se faz necessário urgentemente a atualização do código de 
postura. Pediu ao Senhor Presidente que publique no portal de transparência deste poder legislativo 
as leis municipais, por motivo que aprovamos os projetos de leis; falou sobre o Projeto de Resolução 
que altera a redação aos artigos 107, 129 e 130 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, 
portanto, o referido projeto foi aprovado nesta casa  ano passado sobre o voto aberto, todavia a 
alteração dos artigos supracitados ainda foram incluídos no Regimento Interno, pediu ao Senhor 
presidente que providencie urgentemente as alterações dos artigos tanto no Regimento Interno 
quanto no portal de transparência deste poder legislativo, para que a população tenha conhecimento 
sobre as leis municipais. Disse que na sua função de professor irá fazer um trabalho nas escolas 
divulgar aos seus alunos os trabalhos da câmara, e também as leis que regi o poder legislativo, pediu 
ao Senhor Presidente que providencie cópias do Regimento Interno com as devidas alterações dos 
artigos. Agradeceu ao Secretário de Municipal obras pelo seu empenho no seu trabalho, e pela 
construção do barracão da Comunidade Cananaã, em parceria com a prefeita municipal; disse que 
em breve será realizado o serviço de empirraçamento das ruas e a construção de duas pontes na 
Comunidade São Domingos. Finalizou agradecendo a Deus e as pessoas presentes e as pessoas que 
assistem pela rede social facebook. O vereador José Lucilvio da Costa Lima, usou a tribuna, em 
primeiro lugar agradeceu a Deus. Saudou os presentes na plenária os que nos acompanham pela 
rede social, cumprimentou todos os bolsonaristas presentes, o vereador Gilson Souza e ex-secretário 
de Administração Nasciso Reis, ambos de Ipixuna do Pará. Iniciou sua fala compartilhando o discurso 
do vereador Rosinaldo (Painho), e concorda em relação que há muitas melhorias a serem feitas. 
Ressaltou que solicitou através de requerimento um transporte para os pacientes da comunidade 
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Jabuti e região, dessa forma sempre haverá esta grande necessidade. Compartilhou a fala do 
vereador Luis Carlos (Carlinhos) em relação aos anteprojetos de leis, que colocou no início desta 
gestão, solicitou ao Senhor presidente desta casa que encaminha ofício ao poder executivo municipal 
solicitando o Projeto de lei sobre a atualização do código de postura do município, para que seja 
analisado pelas comissões competentes e pelos demais vereadores, e votado. Destacou, que por 
conta que não foi feito a atualização do código de postura do município, a prefeitura municipal terá 
que indenizar 06 (seis) casas que estão localizadas as margens do igarapé Coité, para que possa ser 
construída a Orla municipal, ressaltou que se faz necessário que poder público tome as devidas 
providências com as construções dentro do município; frisou que todas as obras construídas no 
município, a prefeitura tem que expedir um alvará. Relatou que o município tem que trabalhar com 
planejamentos, citou como exemplo o residencial que seria construído próximo ao cemitério, que o 
mesmo seria construído dentro dos padrões, tipo distância de uma casa para a rua e etc.. Falou sobre 
os moradores que usam veneno em frente de suas casas que é prejudicial à saúde. Parabenizou e 
agradeceu a recuperação das estradas vicinais da Comunidade Santa Rosa, portanto, o vereador 
Vanaldo já providenciou a piçarra para fazer o serviço de recuperação para a comunidade do Lorde.  
Pediu a prefeita que agilize a recuperação das estradas vicinais, tendo em vista que o município é 
muito extenso e que possamos atender a todos; disse que a prefeita se comprometeu em levar uma 
parte das maquinas para a fazer a recuperação de todas as estradas vicinais da região do Maracaxí. 
Falou que em breve será inaugurado um posto de saúde na Comunidade  Cajueiro. Parabenizou o 
vereador Joelson, pelo o seu anteprojeto que beneficia os pequenos agricultores do município, 
porém temos que fortalecer a agricultura e a pecuária do nosso município. Afirmou que encaminhou 
para o gabinete da prefeita um anteprojeto de lei sobre a criação de uma secretaria de caça e a pesca 
no município, pediu ao Senhor presidente que encaminhe ofício a prefeita municipal, solicitando 
homologação do anteprojeto de lei em projeto de lei, para que esta casa análise e vote. Falou sobre a 
reforma do galpão do agricultor, essa reforma é fundamental para os agricultores do município. 
Agradeceu a todos os vereadores pelo apoio aos requerimentos de sua autoria. O vereador Euclênio 
Arruda de Souza, usou a tribuna, em nome da presidência desta casa saudou todos os vereadores, 
o vereador Gilson Souza, conhecido por vereador vitalício, o ex-secretário de Administração Naciso. 
Disse que apresentou um requerimento solicitando o empirraçamento nas comunidades que estão 
recebendo os maquinários e que estão sendo realizando os serviços de recuperação da estradas 
vicinais. Ressaltou que quando ver outro colega vereador se lamentando por já ter solicitado o 
mesmo requerimento antes, significa que estamos sempre buscando em comum o melhor para o 
nosso município, dessa forma destacou que nós vereadores só temos autoridade de solicitar, mas 
quem executa as obras é a prefeita. Deixou seus parabéns para a Senhora Prefeita por delegar muito 
bem os trabalhos para os secretários municipais de Aurora do Pará, e deu exemplo do secretário 
municipal de obras, Senhor Valdenir, que sempre está empenhado no seu trabalho. Falou que está 
no seu 4º (quarto) mandato de vereador consecutivo, e entregou para a secretaria desta casa sua 
pasta com 480 (quatrocentos e oitenta) requerimentos dos seus 03 (três) mandatos, para que seja 
reelaborado e reapresentado nesta  casa, por conta que sempre penso no bem-estar do município, 
nunca questionei com os nobres colegas vereadores sobre requerimento quando coincide com a 
mesma solicitação,  ressaltou que compreende o poder executivo municipal, por não poder atender 
todos os seus requerimentos, por motivo falta de recursos, de maquinas e outros. Desejou uma ótima 
semana a todos. O vereador Joelson da Silva Oliveira, usou a tribuna, saudou o público presente e 
online. Inicialmente agradeceu o atendimento ao requerimento de sua autoria solicitando a 
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pavimentação asfáltica na Avenida Bernardo Sayão. Falou sobre a pavimentação asfáltica do Bairro 
Manelândia, que o recurso não está sendo aplicado de forma correta, deixando a desejar uma 
pavimentação de qualidade, pediu aos nobres colegas vereadores que fossem fiscalizar a obra, e 
pedir a senhora prefeita a planilha financeira do projeto da obra da pavimentação para obtermos 
informações sobre recurso de terraplanagem que  não foi executado no bairro, gostaria de saber se 
a prefeitura já pagou ou não o serviço de terraplagem a empresa, se caso ainda não tiver sido pago, 
que não pague, que seja pago apenas o serviço que foi executado. Compartilhou a fala do vereador 
Rosinaldo (Painho), e concorda com sua fala quando diz que não é adversário da prefeita, e que está 
sim cumprindo o seu papel de vereador, que é fiscalizar as obras, visitar as comunidades e cobrar do 
poder executivo, e também estamos aqui parabenizar as benfeitorias. Disse que apesar de não ser 
do grupo político da Senhora Prefeita, não irei ficar contra o nosso município, pois o nosso objetivo 
é trazer e fazer melhorias para o nosso município. Agradeceu e elogiou, assim como os demais 
vereadores, o secretário de obras, Senhor Valdenir, que sempre nos recebe bem e dar explicações 
sobre a possibilidade de atender ou não as nossas solicitações. Frisou que apesar do recurso do 
nosso município ser pouco, deve-se fazer um esforço para algumas prioridades sejam atendidas, por 
exemplo, a região do Maracaxí sempre é deixada no final do cronograma de recuperação das estradas 
vicinais, então seria interessante mandar os maquinários no início do verão para dar início aos 
trabalhos. O vereador Pedro Nunes Pantoja, usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus. Em 
nome do Senhor Jesus saudou todos os vereadores e munícipes presentes. Disse que está muito feliz 
em estar iniciando mais um semestre com o pé direito e muito trabalho em prol de Aurora do Pará. 
Agradeceu a Senhora Prefeita Vanessa Gusmão, pelo compromisso com o nosso município, e pela 
recuperação das estradas vicinais, citou a recuperação da estrada vicinal da Comunidade Santa Rosa, 
que foi também colocado pirraça nas ruas. Agradeceu pela abertura dos poços artesianos das 
comunidades Cravinho, São Miguel, frisou que está faltando as comunidades Fazendinha, Fé em 
Deus, e Santa Rosa, esse projeto de minha autoria. Falou sobre o final do campeonato de futebol da 
Comunidade Ariramba, que teve organização do  Jonielson, apoio da prefeita Vanessa Gusmão, que 
sempre apoia o esporte nas comunidades, agradeceu o apoio da Deputada Estadual Dilvando Faro, 
do Deputado Estadual Chamonzinho e os vereadores José Rivanaldo, Raimundo da Silva, Luis Carlos 
“Carlinhos”, José Maria “Bena”. Fez um pedido ao Senhor Presidente, que faça a recuperação da 
estrada vicinal que dá acesso a Comunidade São Benedito, na qual a fazenda Traterra realizou quase 
toda a recuperação da estrada, porém restam 02 km da estrada para ser recuperada, e sugeriu que 
aproveitassem a disponibilidade dos maquinários na Comunidade Santa Rosa, que fica próximo para 
concluir a estrada da Comunidade São Benedito. Finalizou, desejando uma ótima semana a todos. O 
vereador José Maria de Souza Moreira, usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus, e pela 
oportunidade de estarmos sempre buscando melhorias para o nosso município. Em nome do Senhor 
Presidente saudou todos os presentes, e os que acompanham pela rede social. Fez referência ao 
Senhor Presidente, que aproveitem o ensejo da disponibilidade dos maquinários na comunidade 
Santa Rosa, para fazer a recuperação da estrada vicinal da região do Senhor Chico Graça, que está 
quase intrafegável aproximadamente 17 km, uma região de laser nesse período de verão, assim 
como também peço que possamos priorizar as estradas vicinais a região da Comunidade Siriri, 
Mangueirão, Santo Antônio e Frei Henrique; no mais, agradeceu o empenho da Senhora Prefeita pelo 
empenho, pelos requerimentos de solicitações atendidos, a mesma não mede esforços para atender 
na medida do possível. Agradeceu a parceria com os Secretários municipais, citou em especial o 
secretário de obras, Valdenir Aguiar. Ressaltou a chegada do asfalto no Bairro Novo Horizonte, e 



 

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 
 

 

compartilhou com o vereador Joelson, que irá ser feito serviço de saneamento básicos nas ruas, para 
que as ruas asfaltadas não sejam cortadas. Desejou boa tarde a todos. O vereador Magno Rodrigo 
Pereira Miranda, usou a tribuna, agradeceu a Deus por tudo. Em nome do vereador  Luis Carlos 
(Carlinho)cumprimentou todos os presentes. Agradeceu a presença do vereador Gilson Souza e ex-
secretário de administração de Narciso, ambos de Ipixuna do Pará. Abordou as seguintes temáticas: 
foi iniciado a obra de construção da praça da Comunidade Ariramba, Boa Vista do Caratateua, foi 
licitado a construção da Orla, foi licitado a construção da ponte da Comunidade Bom Remédio, 
prefeita esteve presente na Comunidade Santa Rosa, onde estar fazendo a recuperação das estradas, 
agradeceu ao Governador Helder Barbalho e também o Deputado Estadual Wenderson Azevedo 
Chamon (Chamonzinho), já está no município as maquinas para fazer asfáltica das ruas, agradeceu 
a todos os vereadores que participaram da convenção da reeleição da candidatura do governador 
Helder Barbalho, e na oportunidade agradeceu o governador por destinar quase R$ 18 (dezoito 
milhões de reais) em recursos para o nosso município. Disse que sexta-feira anterior participou de 
uma reunião com a EMATER, e falou que na reunião foi relatado que no ano passado foi realizado o 
processo de licitação de recuperação das estradas vicinais das comunidades Boa Vista, Mangeirão, 
São Pedro, mas infelizmente por erro de digitalização do INCRA nível de Estado, o nosso município 
não foi contemplado com o recurso, destacou que esse recurso é uma emenda parlamentar do 
Deputado Federal Vavá Martins, porém o INCRA já retificou  a digitalização, pois devido a lei eleitoral 
o recurso não pode ser liberado para a fazer o serviço de recuperação das estradas das comunidades 
acima. Falou sobre algumas regiões de assentamentos serem beneficiadas com recuperação de 
estradas pelo INCRA, portanto, o INCRA só disponibilizará esse recurso através de uma associação 
de produtores devidamente constituída e legalizada, citou que as comunidades Beira Juba e Anauerá 
estão com a documentação das associações em dias. Falou sobre os recursos de emenda especiais 
que será destinado para o município a partir das eleições deste ano: no valor aproximadamente R$ 
1, 5 (hum milhão e meio de reais) e   outra emenda do  Deputado Federal Júnior Ferrari, no valor  
aproximadamente R$ 1 (hum milhão de reais).  Falou que já está marcada as datas para a realização 
dos processos licitatórios para as construções das praças da Beira do rio, da praça do Ipitinga, do 
processo de licitação para reformas da praça do Bairro Vila Nova, das quadras de esportes do Bairro 
Aparecida e da Comunidade São Pedro, km 16, PA 252. Falou que já está disponível na conta bancária 
da prefeitura municipal o recurso para a construção e instalação do Pórtico  da entrada e saída da 
nossa cidade. Disse que foi visitar a quadra de esportes do Bairro Vila Nova, que está sendo 
reformada e se deparou com a situação que toda a instalação elétrica, chuveiros e vasos foram 
furtados. Disse que as quadras de esportes da Vila de Santana do Capim, Ipitinga e Bairro Vila Nova, 
são recursos do governo federal, portanto, os contratos das mesmas ainda estão vigentes, exceto a 
quadra de esportes do Bairro Vila Nova que já tem mais de 05 anos, portanto, neste caso a prefeitura 
municipal já pode fazer a reforma da mesma. Disse que a prefeita municipal irá disponibilizar uma 
patrol para a região do Maracaxi, para fazer a recuperação das estradas vicinais, afirmou que a 
prefeita municipal também alugou uma patrol nova para ajudar no serviço de recuperação das 
estradas vicinais do município. Respondendo o questionamento do vereador Rosinaldo “ Painho” 
sobre a compra de um carro para atender a Comunidade Timborana, frisou que algumas 
comunidades que antes não tinham carro para transportar os pacientes das Comunidades Ipitinga, 
Ariramba, Anauerá, Barreirinha, Jacaminzinho e entre outras, frisou que a prefeita municipal está 
enfrentando dificuldades financeiras para custear manter os carros disponíveis nas comunidades 
acima.  Falou sobre a falta de remédios como soro, dipirona vitamina C e complexo B no hospital 
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municipal, frisou que a falta dos remédios é a nível de Brasil, por conta da falta da matéria prima,  
afirmou que a prefeita já está providenciando os remédios, disse que a prefeita conseguiu comprar 
190 (cento e noventa) soros na semana passada, antes comprava 2.000,00 (dois mil) soros. 
Parabenizou todos os secretários que se empenham em melhorias para o nosso município. Em 
seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, 
às 12:hs42min., convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão no dia 16 
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-1º secretário:________________________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja- 2º secretário:_______________________________________________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 

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:___________________________________________________________________________________ 
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