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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos do 2º Período, 2ª Sessão 
Legislativa, 8ª  Legislatura, realizada em 02 de agosto de dois mil e vinte e dois.  
Aos dois dias do mês de agosto 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 Palácio Ernane 
Fernandes Gusmão. O Senhor Presidente solicitou que o Vereador Luis Carlos Araújo do 
Nascimento assumisse a primeira secretaria, e convidou o Vereador José Lucilvio da Costa Lima 
para que assumisse a segunda secretaria. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que o 
segundo secretária em exercício fizesse a verificação de quórum onde constou a presença dos 
seguintes Edis: Magno Rodrigo Pereira Miranda-presidente;  Luis Carlos Araújo do 
Nascimento-1º secretário em exercício; José Lucilvio da Costa Lima-2º secretário em 
exercício; José Rivanaldo Araújo, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. 
Ausência justificada dos vereadores: Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da Silva 
Araújo, Joelson da Silva Oliveira, José Maria de Souza Moreira, Pedro Nunes Pantoja. Após 
constatar número legal o Senhor Presidente invocando a benção e a proteção de Deus, declarou 
aberta a presente Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do segundo período legislativo de 
2022. O Senhor Presidente convidou o vereador José Lucilvio da Costa Lima, para fazer a leitura 
de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 23 versículo 1 a 3. 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 saudou todos 
os vereadores, o vice-prefeito, “Beto Araújo” e demais pessoas presentes. Disse que está muito 
feliz em poder retornar aos trabalhos nesta casa de leis, e ressaltou que durante o recesso de 
45 (quarenta e cinco) dias não paramos de trabalhar, portanto, que neste segundo semestre 
continuamos empenhados em buscar melhorias para a nossa cidade e o bem-estar dos nossos 
munícipes. Fez seus agradecimentos a Deus e a parceria dos nobres colegas vereadores. O 
vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, fez seus agradecimentos a Deus.  
Agradece a presença do Senhor Presidente desta casa, do vice-prefeito, Francisco Maurisberto 
Freires de Araújo “Beto Araújo”, os munícipes presentes e os que nos acompanham pela rede 
social. Agradeceu por estarmos em nosso primeiro dia de abertura dos trabalhos legislativos 
do segundo semestre para, porém continuaremos buscando o desenvolvimento para o 
município de Aurora do Pará, ressaltou que é necessário que os nobres colegas vereadores 
continuaremos unidos em prol do nosso município. Frisou que o período de recesso 
permanecemos trabalhando e fiscalizando as obras do nosso município como a Pavimentação 
asfáltica do Bairro Manelândia, a recuperação das estradas vicinais do município e outras obras, 
ressaltou que continuará fazendo o melhor para a Aurora do Pará. O vereador José Rivanaldo 
Araújo usou a tribuna, inicialmente fez seus agradecimentos a Deus. Em nome do Presidente 
desta casa saudou todos os vereadores, o vice-prefeito Francisco Maurisberto “Beto Araùjo”, os 
funcionários desta casa, os munícipes presentes, e as pessoas que assiste pela rede social. 
Agradeceu a Deus pela oportunidade de estarmos retornando os trabalhos legislativos do 
segundo semestre com saúde e disposição para trabalhar em prol do nosso município. 
Agradeceu e Parabenizou a Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão e o secretário de obras, Valdenir 
Sales Aguiar, pelo serviço de recuperação da estrada vicinal da Comunidade Vale do Capim; 
disse que foi informado pela Senhora Prefeita que as máquinas irão ser retirados da 
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Comunidade acima,  para a Comunidade Santa Rosa para fazer recuperação das estradas, essa 
recuperação será feita com o combustível doado pelos fazendeiros da Comunidade, porém em 
breve as máquinas retornará para a Comunidade Vale do Capim e região para dar continuidade 
aos trabalhos, na oportunidade pediu aos munícipes paciência. Salientou que irá cumprir com 
o seu papel de vereador fazendo as devidas cobranças para melhorar o nosso município. O 
vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, em primeiro lugar agradeceu a Deus. 
Em nome do Senhor Presidente cumprimentou a Mesa Diretora, o vice-prefeito “Beto Araújo”, 
os vereadores, os funcionários desta casa. Disse que no segundo semestre possamos retornar 
com mais determinação, frisou que o nosso objetivo é sempre contribuir com o melhor para o 
nosso município Aurora do Pará. Ressaltou que todos os vereadores estão à disposição do nosso 
município buscando sempre melhorias através de emendas parlamentares para a nossa cidade. 
Agradeceu a Senhora Prefeita pelo cumprimento do pagamento do piso salarial do retroativo 
dos ACS do município, portanto, uma grande conquista a classe, pois em muitos municípios não 
foi cumprido o retroativo do piso salarial dos ACS; em nome do ACS de Aurora do Pará, 
agradeceu recentemente ao Congresso Nacional pela aprovação da emenda constitucional 
sobre o reajuste do piso salarial dos ACS e ACE. Desejou um excelente dia a todos e um retorno 
ao segundo semestre. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, em nome 
do presidente desta casa saudou os nobres colegas vereadores, o vice-prefeito e ex-vereador 
Beto Araújo), os munícipes presentes e os que acompanham pela rede social facebook pela 
página deste poder legislativo. Disse que é uma imensa satisfação retornar das atividades 
legislativas após um mês de recesso, disse que estava com saudades de vir a essa casa e 
conversar com os munícipes, debater com os nobres colegas vereadores. Agradeceu a Deus pela 
oportunidade de retornar aos trabalhos legislativos do segundo semestre de 2022. Agradeceu 
a presença da Senhora Rivanilda, Diretora da Escola Estadual Hidelberto Reis. Ressaltou que no 
semestre passado todos os vereadores se empenharam e foram em busca de emendas 
parlamentares com os deputados estadual e federal, Senador, e todos os vereadores tem o 
mesmo objetivo de melhorias para o nosso município. Fez agradecimentos: ao Deputado 
Federal Beto Fero, pelas emendas parlamentares destinadas para o nosso município e pelo 
apoio a Deputada Estadual Dilvanda Faro, pela contribuição a Aurora do Pará; o vice-prefeito 
Francisco Maurisberto (Beto Araújo), pela contribuição ao nosso município; a Prefeita 
Municipal, Vanessa Gusmão, que vem atendendo nossos requerimentos,  e também  apoiando 
os nossos projetos de lei e nos ajudando a realizar os nossos sonhos de melhorias a população 
Aurorense; os companheiros Rosinaldo “Painho”, Raimundo “Raimundinho do Maracujá”, pois 
estamos empenhados em buscar emendas parlamentares para o nosso município. Disse que o 
nosso início do segundo semestre de 2022, seja muito proveitoso, que as obras empenhadas 
sejam realizadas. Agradeceu o presidente desta casa pelo apoio dado aos nobres colegas 
vereadores. Agradeceu e Pediu a Deus que nos abençoe neste segundo semestre e que 
possamos fazer o melhor pelo povo de Aurora do Pará. O vereador Magno Rodrigo Pereira 
Miranda usou a tribuna, agradeceu a Deus por tudo. Em nome do vereador  cumprimentou 
todos os presentes. Agradeceu a presença do ex-vereador e vice-prefeito Francisco Maurisberto 
Freires de Araújo“Beto Araújo”. Disse que este segundo semestre será de muitos desafios e de 
buscar melhorias para o nosso município. Ressaltou que todos os vereadores se empenharam 
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e contribuíram em conseguirem emendas parlamentares para o nosso município com os 
deputados estadual e federal, Senadores; Falou sobre os 12 (doze) convênios já assinado na 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-SEDOP/PA, citou 01 (um) 
convênio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará(SEPLAD) 
destinado para a construção da ponte da Comunidade Bom Remédio, ressaltou que os 
convênios são frutos de persistência de idas à Brasília, à Belém e as secretarias de Estado. Falou 
sobre os processos de licitação das obras das construções da ponte da comunidade Bom 
Remédio e da Orla no Bairro Vila Nova, disse que em breve as empresas vencedoras das 
licitações das obras acima dará início as construções; disse foi informado agora a pouco que as 
empresas das vencedoras da licitação das obras das construções das praças já estão nas das  
Comunidades Boa Vista e Ariramba , para dá início as obras. Falou que na próxima semana será 
realizada os processos de licitatórios para a construção das praças das Comunidades: Ipitinga, 
Jabuti, Beira Rio, e reformas da praça do Bairro Vila Nova e da quadra de esportes do Bairro 
Aparecida; falou sobre o recurso que já está na conta bancaria da prefeitura, para a construção 
do Pórtico da entrada e saída da nossa cidade. Frisou que a Prefeita Municipal está com 
dificuldades em relação burocrática com o DNIT, em relação ao semáforo instalado na RD. BR 
010, no centro da cidade, mas em breve será resolvido essa problemática. Falou sobre a 
campanha eleitoral para os candidatos a presidente da República, governo do estado, 
deputados estadual e federal, senador, frisou que alguns vereadores apoiaram candidatos de 
diferentes partidos, portanto, o que prevalece nesta casa é o respeito de cada um. Agradeceu 
todos os vereadores pelo excelente semestre anterior e ficará na história do município, e todos 
os presentes. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente sessão solene, às dez horas e dezessete minutos, convidando os Senhores 
Vereadores para participarem da primeira sessão ordinária, no dia 09 de agosto de 2022. Em 
seguida mandou lavra a presente Ata que após lida, discutida e aprovada será assinada pelo 
Presidente e pelos demais vereadores.  
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, presidente:_________________________________________________________ 

Luis Carlos Araújo do Nascimento-1ºsecretário em exercício:______________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima: 2º secretário em exercício:_____________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:__________________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:____________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:______________________________________________________________________________ 
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