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Ata da Sessão Itinerante/Ordinária nº 002/2022 

2ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em 20 de setembro de dois mil e vinte e 
dois.  
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, 
no prédio do Salão Paroquia  da Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, da 
Comunidade Repartimento,  zona rural, deste município de Aurora do Pará, Estado do Pará, o 
Senhor Presidente solicitou que o segundo secretário 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 Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do Nascimento, 
Raimundo da Silva Amorim. A ausência dos vereadores José Antônio da Silva Araújo, Joelson 
da Silva Oliveira e Rosinaldo Lima de Moura. Após constar número legal invocando a benção e a 
proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão itinerante e convidou o 
vereador Pedro Nunes Pantoja, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Mateus 
capítulo 8 versículo 24. O Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura 
da Sessão Itinerante do dia 06/09/2022, após lida, foi colocada em discussão, não havendo 
discussão, em seguida em votação, aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando 
sequência o primeiro secretário continuou com a leitura dos expedientes: Ofício nº 007/2022 – 
GAB/VER/CMAP, de autoria dos vereadores José Maria de Souza, Luis Carlos Araújo do Nascimento 
e José Lucilvio da Costa Lima, encaminhando o Anteprojeto de Lei nº 007/2022, cujo objeto visa 
instituir a política de fomento financeiro aos servidores públicos municipais de Aurora do Pará, e 
dá outras providências. Requerimento nº 059/2022, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja,  
Solicito a manutenção de iluminação pública das Comunidades São Francisco, São Miguelzinho, 
Ipitinga e região,  Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 060/2022, do vereador José 
Lucilvio da Costa Lima, Solicito a viabilização de 02 (duas) Casas de Apoio, sendo uma na cede da 
cidade de Aurora do Pará e a outra na capital Belém/PA, para atender as necessidades dos pacientes 
e acompanhantes do TFD que estão em tratamento de saúde em Belém/PA. Requerimento nº 
061/2022, de autoria dos vereadores José Rivanaldo Araújo e Magno Rodrigo Pereira Miranda, 
Solicito a Reforma em Geral do Mercado Municipal e o anexo galpão dos feirantes, no centro da 
cidade. Requerimento nº 062/2022,  solicita o Painel Eletrônico de Votação para o Plenário da 
Câmara Municipal de Aurora do Pará, e requerimento nº 063/2022, Solicito a implantação de 
Plataforma Digital tanto ao Poder Executivo Municipal quanto ao Poder Legislativo para protocolar 
documentos oficiais, aos órgãos e às entidades públicas e privadas, e também para o envio de 
respostas de documentos oficiais, ambos de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento. 
Requerimento Verbal nº 005/2022, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, solicito a 
pavimentação com bloquetes na Rua Uirapuru que liga a rua dos madeireiros, localizada na rua que 
dá acesso a caixa da água de abastecimento de água do centro desta cidade. 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. Requerimento nº 059/2022, de autoria do 
vereador Pedro Nunes Pantoja, em discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 060/2022, do vereador José Lucilvio da Costa Lima, em discussão, 
nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 061/2022, de 
autoria dos vereadores José Rivanaldo Araújo e Magno Rodrigo Pereira Miranda, em discussão, 
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nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 062/2022 e 
requerimento nº 063/2022, ambos de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, em 
discussão, nenhuma, colocado em votação, ambos foram aprovados por unanimidade. 
Requerimento Verbal nº 005/2022, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, em discussão, 
nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente franqueou a 
palavra aos Senhores vereadores de acordo com a ordem de inscrição. O vereador Raimundo da 
Silva Amorim, em nome do presidente desta casa saudou todos os vereadores e demais presentes. 
Agradeceu o Vosso Reverendíssimo Frei Jorge pelo espaço cedido do Salão Paroquia da Igreja 
Católica da Comunidade para realização desta sessão itinerante. Falou sobre a importância  dos 
vereadores estarem participando desta sessão itinerante  ouvindo as necessidades da população da 
comunidade; frisou que legislaturas anteriores não havia sessão nas comunidades do nosso 
município, disse que a população tem o apoio de todos os vereadores. Disse que esteve na 
comunidade no fim da semana passada participando do círio da comunidade, na oportunidade 
conversou com alguns moradores e os mesmos relataram que está ótimo nas áreas da educação e 
saúde, na qual pediram uma quadra de esportes. Falou sobre o requerimento nº 061/2022, 
supracitado, disse que conhece a necessidade da reforma do mercado municipal e demais 
necessidades do município, e com certeza todos nós vereadores juntos buscando recursos 
melhoraremos a nossa cidade.  Falou sobre a conclusão da reforma do galpão do agricultor, e 
também pediu ao presidente que precisamos incentivar os pequenos agricultores do município com 
tratores agrícolas, para gradear terras para o preparo de plantio de diversas atividades local, 
portanto, sabemos que o município recebeu 08 (oito) tratores agrícolas, explicitou que estamos 
enfrentando dificuldades, por conta que esses tratores não tem grades, pediu que seja 
providenciado com urgência as grades para os tratores para beneficiar os agricultores do nosso 
município. Falou sobre o serviço de recuperação das estradas vicinais do município ficaram de 
ótima qualidade (só o tapete), citou a recuperação das estradas das Comunidades São Pedro do 
Ariramba, Vale do Capim e km 61; ressaltou que havia algumas estradas vicinais sem serem 
recuperadas há mais de 20 anos. Fez agradecimentos à prefeita pelo trabalho que vem 
desenvolvendo dentro do município, aos deputados pelas emendas parlamentares destinadas ao 
município, ao presidente Magno Rodrigo pela realização de sessão itinerante no município e aos 
vereadores que não medem esforços para trabalhar juntamente com a prefeita em prol de 
melhorias do município. Desejou um feliz dia a todos vocês. O vereador Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, em nome do presidente Magno Rodrigo  cumprimentou os nobres colegas vereadores, 
o professor Israel e demais profissionais  da educação da Comunidade e região e demais presentes. 
Agradeceu a Deus por estarmos juntos nessa sessão. Disse que foi um apelo seu para que fosse 
realizado essa sessão itinerante na comunidade, e acredita que uma das maiores comunidades do 
município. Falou sobre a importância da sessão itinerante tanto para a população da comunidade 
como para os poderes legislativo e executivo municipal. Disse que desde do seu primeiro mandato 
como legislador no ano de 2019, sempre apresentou requerimentos solicitando melhorias para a 
Comunidade, citou alguns requerimentos, solicitando a recuperação da ponte da Comunidade, já 
executada; nº 014/ 2020, a reforma e ampliação da escola Raul Vilela de carvalho; nº 023/2020 , 
solicitando a construção de canteiros para a comunidade; nº 027/2020, solicitando a  construção 
de um cais de arrimo no rio da comunidade, porém a Deputada Estadual Dilvanda Faro, garantiu 
uma emenda parlamentar para a construção desse cais; também através de ofícios em 2019, 
encaminhado para a rede Celpa  solicitando a substituição de postes de madeira por postes de 
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concretos da comunidade; nº 076/2021, solicitando a recuperação de iluminação pública da 
comunidade;  nº 091/2021, a revitalização do igarapé da comunidade, e ainda não foi executado, e 
outros requerimentos solicitando melhorias para beneficiar a população da comunidade. Ressaltou 
a importância de darmos o ponta pé inicial para que as melhorias aconteçam independente do 
tempo que sejam executadas. Registrou a presença da Prefeita Vanessa Gusmão, Secretaria 
Municipal de Saúde, Alcione Santana e a professora Clara Regina (Flor). Agradeceu à Senhora 
prefeita municipal por ter disponibilizado os serviços das secretarias municipais de obras e 
transportes para a Comunidade São Domingos, realizando a execução do requerimento, que solicito 
o empiçarramento e recuperação de duas pontes; ofícios, para as secretarias de transportes e obras, 
que solicitando o empiçarramento das ruas da Comunidade Repartimento, que já foi executado. 
Ressaltou que tem dialogado com a prefeita, secretários municipais e vereadores para que os 
requerimentos sejam atendidos. Frisou que estamos em período eleitoral e muitas pessoas não dão 
a devida importância para os candidatos para deputados estadual e federal, governador, presidente 
da república, porém a decisão de quem governará o nosso estado e o país somos nós eleitores, frisou 
que devemos ter consciência de quem irá nos representar, pois muitos candidatos aparecem em 
período eleitoral em Aurora do Pará, e depois de eleitos esquecem de contribuir com a nossa cidade. 
Votem nos candidatos a deputados que destinam e contribuem através de emendas parlamentares 
para a Aurora do Pará. O vereador José Lucilvio da Costa Lima em nome do Senhor Presidente 
Magno Rodrigo, saudou a mesa diretora, o Reverendíssimo Frei Jorge, saudou todos os presentes, 
em nome da prefeita Vanessa Gusmão Miranda, saudou todas as mulheres presentes. Compartilhou 
o pronunciamento do vereador Luis Carlos (Carlinhos), em relação aos requerimentos 
apresentados pelos nobres colegas vereadores, o qual todos tem o mesmo objetivo de contribuir 
com melhorias para a nossa cidade; falou sobre o requerimento de sua autoria em conjunto com o 
vereador Magno Rodrigo, a instalação de  iluminação pública do canteiro da Comunidade; cobrou o 
requerimento que solicita a iluminação da rua Nossa Senhora do Perpétuo , a qual o Frei Jorge 
reside. Disse que em um ano e nove meses como vereador já teve 11 (onze) requerimentos 
atendidos pelo poder executivo municipal. Agradeceu a Deus, a Senhora prefeita Vanessa Gusmão, 
e a população que me deu oportunidade de estar neste cargo. Ressaltou que muitas vezes os 
munícipes das comunidades não têm conhecimento da quantidade dos requerimentos que são 
executados em nosso município, e não sabem quais são os vereadores mais dedicados no trabalho 
legislativo. Falou sobre período eleitoral, que muitos eleitores não enxergam a importância que tem 
na hora de escolher o seu representante como Governador de Estado, Presidente da República, e 
deputados Estadual e Federal, e dessa forma muitos candidatos aparecem na cidade no período de 
campanha eleitoral de 04 em 04 anos, e depois de eleitos somem, e acabam não contribuindo com 
o nosso município. Frisou que devem-se votar em candidatos que contribuíram através de emendas 
parlamentares para Aurora do Pará. Falou sobre a  responsabilidade de candidatos  que apoia, pois 
contribuíram com o nosso município. Agradeceu a Senhora prefeita municipal por atender os 
requerimentos de sua autoria de iluminação pública da comunidade; a reforma das pontes das 
comunidades Repartimento e Jabuti; a execução da construção da praça da comunidade Jabuti, esse 
requerimento de sua autoria  em conjunto com o vereador Magno Rodrigo; a reforma da praça do 
Bairro Vila Nova, por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Hélio leite; a reforma e 
ampliação do posto de saúde da comunidade km 16, executada com recurso próprio da prefeitura 
municipal; a implantação do posto de saúde do Bairro Manelândia, essa solicitação foi  de sua 
autoria juntamente com os vereadores José Rivanaldo e Magno Rodrigo, essa obra do posto de saúde 
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foi executada com recurso próprio da prefeitura municipal; implantação do posto de saúde com 
equipe médico, enfermeiro, odontólogo e outros,  para a comunidade Repartimento, essa solicitação 
de sua autoria juntamente com os vereadores Magno Rodrigo e Luis Carlos; a reforma do posto de 
saúde do Bairro Aparecida, essa reforma executada com recurso próprio da prefeitura; a reforma 
da quadra de esportes do Bairro Aparecida, emenda parlamentar do Deputado Estadual 
Chamonzinho; a construção da Praça da Vila Fátima km 75, de sua autoria em conjunto com o 
vereador Magno Rodrigo, emenda parlamentar do Deputado Chamonzinho; solicitação de 
implantação de 03 (três) academias ao ar livre para este município, porém ainda não executada 
sendo por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Hélio Leite. Ressaltou que os 
requerimentos acima apresentados nesta sessão itinerante que é para mostrar aos munícipes que 
estamos indo em busca de emendas parlamentares, e também cobrando da nossa gestora municipal 
melhorias para a nossa cidade. Ressaltou que os vereadores estão sempre à disposição da 
comunidade, e em caso de problemas ir até a câmara de vereadores fazer suas devidas solicitações. 
Sabemos que há muitas dificuldades para executar todas as solicitações de uma vez, mas temos a 
iniciativa de fazer o melhor. Falou sobre a reforma do galpão do agricultor está quase pronta. 
Salientou que cada vereador possuí seus deputados, e hoje temos 06 (seis) tratores agrícolas para 
o nosso município, os mesmos recebidos através de emendas parlamentares, porém parabenizou 
todos os vereadores pelo empenhou e conquistas, e também pelo apoio ao fortalecimento para a 
agricultura de Aurora do Pará. Agradeceu a presença da Secretaria de Saúde, Alcione Santana, a 
professora Clara Regina. Finalizou pedindo para que os eleitores reflitam para qual candidato irá 
votar. O vereador José Rivanaldo Araújo agradeceu primeiramente a Deus pela oportunidade de 
estarmos presente. Em nome da Senhora Prefeita saudou todas as mulheres presentes, o presidente 
desta casa, saudou os vereadores, a secretaria municipal de saúde, e demais presentes, e quem 
acompanha pela rede social Facebook. Disse que fez sua campanha eleitoral anterior apoiando e 
defendendo melhorias para os agricultores do nosso município, pois o agricultor é de fundamental 
importância para nós, porque consumimos a produção produzida, e também porque o agricultor 
possui sua terra como a sua única fonte de renda. Agradeceu a gestão da prefeita Vanessa Gusmão 
por sempre contribuir positivamente com o município de Aurora do Pará, citou a recuperação das 
estradas vicinais do km 61, que estava há 20 anos sem manutenção quase intrafegável, disse aos 
munícipes do km 59, que os maquinários foram retirados da região do km 59, mas os maquinarios 
retornará em brevemente para realizar a conclusão da recuperação das estradas. Ressaltou que a 
Senhora prefeita municipal faz de tudo para melhorar o bem-estar dos munícipes. Frisou que os 
eleitores devem dar importância para o seu voto aos candidatos à governador de estado, à 
deputados estadual e federal, à presidente da república e senadores, e assim, destinar o seu voto 
para aquele candidato que ajudou o nosso município através de emendas parlamentares. O 
vereador Euclênio Arruda de Souza em nome da mesa diretora saudou os vereadores, o Frei 
Jorge, os professores, a Senhora prefeita Vanessa Gusmão, a secretaria de saúde, Alcione Santana, 
os munícipes das regiões vizinhas. Apresentou requerimentos de solicitações como: a iluminação 
pública da Comunidade Rocinha, já foi executada; a construção de lombadas da comunidade, a qual 
a população me cobra devido a velocidade das motocicletas, que pode causar algum acidente com 
pedestre. Disse que nós vereadores fazemos os requerimentos, e apresentamos na câmara 
municipal, para serem aprovados ou reprovados, e se caso for aprovado será encaminhado para o 
poder executivo municipal, porque quem executa as obras é a Senhora prefeita, sabemos que  não 
há condições de executar todas as solicitações de uma só vez; disse que estar muito feliz em estar 
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presente nesta comunidade, e a alegria de mostrar o trabalho do vereador, pois o vereador é o 
representante do povo, que reivindica melhorias para a população Aurorense, mas também o 
vereador agradece os trabalhos realizados pela prefeita municipal. Pediu desculpas aos secretários 
municipais, que muitas vezes ligamos e cobramos soluções para os munícipes naquele momento. 
Parabenizou os 79% (setenta e nove por cento) de aprovação da Senhora prefeita em nosso 
município. Ressaltou que em seu quarto mandato, este está sendo o mais produtivo, pois hoje o 
vereador tem o apoio e a parceria da prefeita. Agradeceu a mesa diretora pela aprovação dos 
requerimentos apresentados, portanto, questionou dizendo que a população não saiba como 
funciona a nossa casa legislativa, e que valorizem os vereadores. Disse que muitos candidatos a 
deputados aparecem em nosso município apenas em período eleitoral, e depois de eleitos esquecem 
de ajudar através de emendas parlamentar o nosso município, ou seja, não tem compromisso com 
a nossa cidade. Ressaltou que o vereador não tem autoridade para executar as obras, somente a 
prefeita, e assim devemos fazer uma política limpa. Frisou o exemplo do Deputado Estadual 
Chamonzinho e candidato à reeleição a deputado estadual nesta eleição, frisou que o deputado 
Chamonzinho contribuiu positivamente através de emendas parlamentares para a nosso município. 
Falou que a população da Comunidade e região merece representantes que realmente contribuem 
através de emendas parlamentares para o desenvolvimento do nosso município. Frisou que não 
compensa os eleitores venderem seu voto por R$ 100 (cem reais) ou R$ 200 (duzentos reais), ou 
seja, outro valor, pois durante o mandato dos candidatos eleitos, esses valores acima não irão ter 
nenhum retorno, uma vez que se os candidatos se elegerem não voltarão na nossa cidade e não 
destinaram nenhuma emenda parlamentar para investir no desenvolvimento do nosso município. 
Deixou uma frase reflexiva para a comunidade “você nunca sabe o resultado da sua ação , mas se 
você não fizer nada, não existirão resultados” Mahatma Gandhi. E vamos elevar e mudar os nossos 
pensamentos para que se possam mudar a nossa cidade. Disse que é natural do município de 
Conceição do Araguaia, mas é morador de Aurora do Pará há 22 anos, relatou que  certo dia recebeu 
um amigo e ele chamou nossa cidade de Vila, pois nossa cidade não possui identificação na BR 010, 
e brevemente nossa cidade irá ter o pórtico na entrada e saída da cidade de Aurora do Pará. 
Parabenizou, novamente a Senhora prefeita pelo seu excelente trabalho que vem realizando no 
nosso munícipio. O vereador Pedro Nunes Pantoja em nome do Senhor Jesus, que dá o dom da 
vida, saudou todos os presentes. Externou sua felicidade de estar presente nesta comunidade. 
Agradeceu os pares pela aprovação do requerimento nº 059/2022, solicito a manutenção de 
iluminação pública da Comunidade Ipitinga  e região; Pediu a Senhora Prefeita, que tome as devidas 
providencias em relação a manutenção da iluminação pública das comunidades Santa Rosa, por 
conta  que esta semana haverá a festividade na mesma; na próxima semana haverá a festividade na 
comunidade Santa Terezinha, e em seguida na comunidade São Francisco. Requerimento verbal que 
solicito a recuperação e a pavimentação asfáltica da rua Uirapuru no centro da cidade. Disse que a 
prefeita municipal está trabalhando com excelência, salientou que o serviço de recuperação e 
terraplanem das estradas vicinais da Comunidade Santa Rosa, está de ótima qualidade, porém está 
estradas estavam intrafegáveis, e também será instalado os tubos nas estradas para escoamento 
das águas das chuvas. Falou que apresentou um requerimento na Câmara solicitando o 
empiçarramenta das ruas da comunidade Ipitinga, e também o vereador Euclênio já solicitou 
melhorias para a referida do Comunidade. Ressaltou que os 09 (nove) vereadores estão trabalhando 
em conjunto com a prefeita para trazer melhorias para o nosso município; disse que está muito feliz 
com as obras que estão sendo executados na sua região do Ipitinga, como as construções da ponte 
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da comunidade Bom Remédio e da praça da comunidade Ipitinga. Agradeceu a Senhora Prefeita por 
todas as obras executadas na região Ipitinga, e todos os trabalhos já executados, e a mesma é 
exemplo de mulher e gestora municipal. Ressaltou que os eleitores devem escolher os candidatos a 
deputados, governador e presidente da República, que contribuem como nosso município, que 
estão sempre presentes e destinam emendas parlamentares para ajudar Aurora do Pará. O 
vereador José Maria de Souza Moreira agradeceu a Deus por ter concedido essa oportunidade 
nesta manhã. Em nome do vereador Luis Carlos, cumprimentou os colegas vereadores, a Senhora 
Prefeita, os presentes e os que acompanham pela rede social. Saudou os professores presentes, a 
secretaria municipal de saúde, Alcione Santana, a ex-vereadora Clara Regina (flor), o V. Revmo. Frei 
Jorge. Disse que é motivo de alegria e satisfação estar presente nesta sessão itinerante, levando o 
trabalho do poder legislativo até a população da comunidade.  Ressaltou que a Aurora do Pará, vive 
um momento diferente das outras gestões, na qual, agora o poder legislativo leva as informações 
até aos munícipes das comunidades. Agradeceu a Senhora prefeita Vanessa Gusmão, pelo apoio 
dado aos vereadores. Compartilhou a fala do vereador Euclênio, em relação ter orgulho de fazer 
parte desta gestão municipal e pelo reconhecimento que a Senhora prefeita nos dar. Agradeceu a 
Senhora prefeita pelos 23 requerimentos de sua autoria atendidos, citou principalmente da região 
do Rio Capim, isso é fruto do compromisso e trabalho para com a população. A Senhora prefeita que 
faz o possível para sempre atender as solicitações dos vereadores e dos munícipes, e também 
quando há possibilidade de nos atender, a mesma pede mais um pouquinho de tempo e paciência 
para que possa ser executado a solicitação. A Senhora prefeita tem 79% (setenta e nove por cento) 
de aprovação pela população por todo o trabalho que já tem feito por Aurora do Pará. Sabemos que 
são diversas solicitações, mas aos poucos todos os requerimentos serão atendidos. Disse que os 09 
(nove) vereadores, que estão para reivindicar e cobrar melhorias para as diversas comunidades. 
Ressaltou que os secretários municipais são comprometidos com os vereadores, e principalmente 
com a população de Aurora do Pará. Parabenizou o vereador Luis Carlos, que solicitou a sessão 
itinerante para a comunidade, e todos concordaram, frisou sou testemunha do seu trabalho 
incansavelmente e do seu compromisso com a comunidade, assim, como eu, luto muito por 
melhorias para a região Ribeirinha. Frisou que se cada vereador cobrar e lutar por melhorias em 
todas as áreas públicas de Aurora do Pará, o nosso município nunca mais será o mesmo. Finalizou 
reforçando que estamos no período eleitoral, e pediu a todos os cidadãos que analisem com cautela 
os candidatos à governador de estado, à presidente da república e deputados estadual e federal, que 
vocês possam escolher os candidatos que irão nos ajudar a desenvolver o nosso município nas áreas 
da saúde, educação, asfalto, transportes, recuperação de estradas e outras áreas públicas. O 
vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda cumprimentou todos os presentes. Está muito feliz 
pela primeira sessão itinerante nesta Comunidade e pela união entre os poderes Legislativo e 
executivo municipal. Explicitou que a senhora prefeita responde através de ofícios os 
requerimentos que podem ser atendidos e os que não são atendidos, ao contrário da gestão 
municipal anterior. Ressaltou que a prefeita participou  de aproximadamente 20 (vinte) sessões no 
prédio da Câmara municipal, sendo que o ex-prefeito anterior durante 02 (dois) mandatos, porém 
se participou  de 04 reuniões na Câmara foi muito. Falou que o posto de saúde da Comunidade tem 
atendimento médico duas vezes por semana com a Dra. Érica. Falou a Prefeita Vanessa Gusmão 
Miranda, enfrenta dificuldades para contratar um médico para atendimento da população da 
Comunidade Ipitinga, essa problemática estar há mais de 40 (quarenta) dias. Falou sobre o 
requerimento nº 054/2022, de sua autoria em conjunto com o vereador  José Lucilvio (Lucilvio), 
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solicitando a implantação de 04 (quatro) postes de ferro galvanizado e a instalação de iluminação 
pública na rua Nossa Senhora Perpétuo do socorro da Comunidade.  Disse que o Senhor Valcir,  há 
anos fez uma doação de uma de um terreno para a construção de um centro comunitário, para 
realização de eventos, portanto, até a presente data não foi construído o centro, pediu aos 
vereadores que elaborasse um requerimento direcionado a prefeita solicitando que o terreno acima 
fosse doado para a prefeitura, e para tentar conseguir uma emenda parlamentar no valor de R$: 150 
(cento e cinquenta mil reais), essa investir nas reformas da praça e da quadra de esporte da escola, 
na construção do  Cais e outros. Falou que assim que o município receber ambulâncias uma será 
destina para a Comunidade e a outra para a Vila Fátima km 75. Falou das obras que estão sendo 
executadas no município, as construções das praças das Comunidades Jabuti, São Pedro do 
Ariramba, Vila Nossa Fátima km 75, Boa Vista, entre outras. Falou sobre a sessão itinerante na 
comunidade cajueiro há duas semanas, frisou que é importante as sessões itinerantes, por conta 
que a próxima os vereadores da população. Relatou que recentemente foi inaugurado um posto de 
saúde na Comunidade cajueiro, a qual era promessa há mais de 20 anos, além das estradas vicinais 
que foram recuperadas no ano de 2010, na gestão do ex-prefeito Marcio Ricardo Borges da Silva 
(Márcio Duarte), portanto, foi feito recentemente o serviço de recuperação das estradas da 
Comunidade cajueiro e região. Falou da pesquisa realizada a nível municipal, portanto, a prefeita 
tem 79% (setenta e nove por cento) da população de aceitação e 5% (cinco por cento) de rejeição, 
e também foi realizada uma pesquisa de prefeitos na BR 010 entre os municípios de Paragominas a 
São Miguel do Guamá, frisou que a prefeita Vanessa Gusmão foi a mais bem colocada. Ressaltou que 
foi o primeiro Presidente da Câmara de Aurora do Pará, custear as despesas dos veadores para 
participarem de congressos em Brasília/DF, no ano passado, porém cada vereador teve a 
oportunidade de conversar com o seu deputado federal e senador e pedir recursos para o município. 
Disse que participaram de um congresso brasileiro de legislativo municipais em Porto Alegre/RS, 
no mês de março deste ano, e no evento foi abordado o tema educação legislativa, com intuito de 
buscar conhecimentos para o desenvolvimento do nosso município. Falou que o vereador Carlinho 
sugeriu que a sessão itinerante nesta terça-feira fosse realizada nesta Comunidade, e todos 
vereadores foi de acordo com a sessão itinerante na comunidade; relatou que os vereadores 
Euclênio e Pedro Nunes (Dinho), sugerirão que a próxima sessão itinerante fosse realizada na 
comunidade Ipitinga e todos os vereadores foram de acordo com a sessão itinerante. Disse são 09 
(nove) vereadores da base da prefeita, portanto, a prefeita atende os vereadores tanto da base como 
da oposição de forma igualitária. Falou sobre: o Semáforo no centro da cidade que foi requerimento 
da sua autoria em conjunto com o vereador Euclênio; que em breve será instalado o pórtico na 
entrada e saída da nossa cidade; a limpeza da cidade de qualidade. Falou que a gestão municipal em 
menos de 02 anos de administração já realizou diversas reformas e obras, citou que já foram 
construídas 32 (trinta e duas) pontes, 42 (quarenta e duas) escolas municipais reformadas. 
Ressaltou que os deputados estadual e federal que disponibilizaram emendas parlamentares para 
o nosso município: o Deputado estadual Chamonzinho disponibilizou aproximadamente o valor de 
R$ 7 (sete milhões de reais); o Governador Helder Barbalho disponibilizou quase R$ 20 (vinte 
milhões de reais); o Deputado Federal, Júnior Ferrari disponibilizou emendas parlamentares para 
aquisição de tratores agrícolas, a reforma do galpão do agricultor, 01 (uma) pá carregadeira; o 
Deputado Federal, Hélio Leite, disponibilizou diversas emendas parlamentares. Pediu à população 
que fizesse uma reflexão para essas eleições. Falou que estar muito feliz em estar participando dessa 
sessão itinerante.  Ato contínuo, o Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais 
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concedeu a palavra a Prefeita Municipal, Senhora Vanessa Gusmão Miranda,  agradeceu a Deus 
pela oportunidade e pela presença de todos vocês. Parabenizou os vereadores pela sessão 
itinerante, e pediu que após a reforma do prédio da Câmara que continuem fazendo as sessões 
itinerantes nas comunidades. Falou que no dia 01 de janeiro de 2021 assumiu a prefeitura 
municipal de Aurora do Pará como prefeita municipal, mas infelizmente recebeu a prefeitura sem 
nenhuma documentação nos arquivos, porém ficou sem saber o que fazer porque não sabia quem 
era funcionário público; falou sobre as dívidas deixadas pelo gestor municipal anterior,  citou R$ 2 
(dois milhões de reais) de energia elétrica e mais de R$ 27 (vinte e sete milhões de reais) de INSS. 
Relatou que não é fácil ser prefeita e que renunciou muitas coisas da sua vida como sua profissão 
de odontólogo e seus filhos, por conta de assumir seu papel de prefeita. Disse que semana passada 
estava em Belém quando seu esposo Magno Rodrigo ligou informando-me o resultado da pesquisa 
dentro do município com o resultado de 79% (setenta e nove por cento) de aceitação, e a pesquisa 
entre os municípios da BR 010 de Paragominas a São Miguel, o resultado em 1º lugar de melhor 
prefeita, citou que o prefeito de Paragominas está com 51 % (cinquenta e um por cento) de rejeição 
dentro do município. Relatou que o prefeito do município de Ipixuna do Pará enfrenta muitos 
problemas com os vereadores em relação a pedirem propina, frisou que nenhum dos vereadores do 
nosso município nunca pediu nada que beneficie particularmente, e pedem sim para o município 
através de requerimentos solicitando melhorias para o município, e sempre pedi a cada vereador 
que ajude o município indo em busca de recursos com seus deputados, “sempre precisamos lutar 
por melhorias do nosso município”. Falou sobre os recursos que o município recebeu: de 08 km de 
asfalto, construção de diversas praças e construção da orla sobre o rio coité, no Bairro Vila Nova. 
Falou sobre o estresse do dia a dia, agente e ser humano. Falou sobre as obras inacabadas do 
município que são recursos do governo federal, como o terminal rodoviário hoje já concluído; a obra 
da escola da Comunidade Jabuti, as quadras de esportes  das comunidades Ipitinga e Santana do 
Capim, essas 03 (três) obras estão embargadas, portanto, a obra da escola da comunidade jabuti já 
conseguimos desembargar, mas infelizmente está enfrentando dificuldades, por falta de 
documentação, portanto, hoje o governo federal estar solicitando uma nota fiscal da empresa 
responsável na época da obra,  ainda não consegui a nota fiscal, por motivo que recebeu a prefeitura 
sem documentação, se caso não consegui a nota fiscal a obra ficará abandonada. Falou sobre as 
obras que estão sendo executadas no município, por meio de emendas parlamentares dos 
deputados estadual e federal e governador de estado: a reforma do galpão do agricultor em 
andamento; as obras das praças das Comunidades Ariramba, Boa Vista, Ipitinga, Barreirinha, 
Santana do Capim, Bairro Vila Nova, Cajueiro; as reformas das quadras de esportes dos Bairros Vila 
Nova e Aparecida; 08 km de asfalto; postos de saúde já entregues no Bairro Manelândia, nas 
Comunidades Cajueiro e km 16; obra da construção da ponte de concreto na Comunidade Bom 
Remédio; a construção em andamento de 70 (setenta) banheiros para as famílias que não tem 
condições financeiras; 42 (quarenta e duas) escolas entre reformas e ampliação, explicitou que a 
escola desta comunidade está em péssima condições, a mesma não feito a reforma porquê o recurso 
do município é insuficiente, portanto,  está em busca de emenda parlamentar para a reforma da 
mesma; 07 (sete) tratores agrícolas, sendo 02 (dois) com grades; 03 (três) ambulâncias; 02 (dois) 
caminhões truque; 01 (um) caminhão papa lixo; 02 (dois) carros pequenos; 01 (uma) pá 
carregadeira; 01 (um) ônibus TFD. Falou sobre a guarda municipal que entrará em treinamento 
para ser entregue no fim deste ano. Falou sobre o casamento Comunitário realizado; realização de 
ultrassom no posto de saúde do km 16; salientou que são mais de 32 (trinta e duas) pontes 
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construídas; disse que conseguimos uma máquina de fabricação de bloquetes; falou que as 
comunidades Cravinho, São Miguel receberão poços artesianos, e estamos concluindo a obra de um 
poço na Comunidade Suriano, e em seguida será feito um poço artesiano na Comunidade DER, PA 
252. Sabemos que há muitas coisas a serem feitas, mas infelizmente em 01 (um) ano e 08 (oito) 
meses de gestão é insuficiente para atender toda a demanda do município, frisou que continuará 
trabalhando pela melhoria do município. A gradeceu a todos. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
convidou para fazer uso da palavra o V. Reverendíssimo Jorge Oliveira da Silva, da Igreja Católica 
Nossa Senhora Perpétuo do Socorro da Comunidade, cumprimentou a Excelentíssima Senhora 
prefeita municipal, os vereadores e demais presentes. Falou sobre a importância do trabalho 
legislativo na Comunidade, para a população conhecer o papel do vereador. Falou sobre a escola da 
comunidade que os professores sempre se empenharam pela melhoria da escola. Disse que a escola 
da  comunidade nunca recebeu manutenção do poder executivo municipal, portanto, a manutenção 
da escola é feita a través de coletas dos professores e de festas juninas, pintura com mão de obra 
dos professores. Pediu melhorias para a comunidade como: a reforma da escola da comunidade; a 
manutenção e implantação de iluminação pública; a regularização de lotes de terreno para 
construção de casas para as famílias da comunidade; no sistema de abastecimento de água; das ruas 
e dá nome as ruas da comunidade. Falou que a Senhora prefeita doou à berlinda para a comunidade. 
Expressou sua felicidade de participar desta sessão itinerante. Parabenizou o presidente Magno 
Rodrigo, a Senhora prefeita, ambos estão desempenhando seu trabalho em prol do 
desenvolvimento do município. Pediu a prefeita que olhe com carinho para a escola da comunidade. 
Parabenizou os vereadores pela sessão itinerante e a prefeita municipal pelo desenvolvimento do 
município. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou para fazer uso da palavra o Senhor 
José Alves Bezerra Ferreira-Presidente do Clube do Palmeira, cumprimentou a Excelentíssima 
prefeita municipal, os vereadores e demais presentes. O mesmo pediu melhorias na área do esporte 
como: na construção do campo de futebol da comunidade, a manutenção no sistema de 
abastecimento de água do posto de saúde da comunidade, sistema de internet para transmissão de 
missas da Igreja Católica da Comunidade. Parabenizou a Senhora prefeita pelo trabalho de 
desenvolvimento do município, e os vereadores pela sessão itinerante. Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão itinerante, às 
12:hs45min., convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão Itinerante 
na Comunidade Ipitinga, no dia 27 de setembro 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 secretario:_________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 

José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
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José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:_________________________________________________________________________________ 
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