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Ata da Sessão Itinerante/Ordinária nº 001/2022 

2ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em 06 de setembro de dois mil e vinte e 
dois.  

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, 
no barracão da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Cajueiro, na Comunidade 
Cajueiro, PA 140 km 25,  zona rural deste município de Aurora do Pará, Estado do Pará, o Senhor 
Presidente solicitou que o vereador José Antônio da Silva Araújo para que assumisse a segunda 
secretaria. O Senhor Presidente solicitou que o segundo secretário em exercício fizesse a verificação 
de quórum onde constou a presença dos seguintes Edis: Magno Rodrigo Pereira Miranda-
presidente; José Maria de Souza Moreira-1ºsecretário; José Antônio da Silva Araújo-
2ºsecretário em exercício; Euclênio Arruda de Souza, Joelson da Silva Oliveira, José Rivanaldo 
Araújo, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de 
Moura. Justificativa verbal proferida pelo vereador José Antônio da Silva Araújo, justificando as 
ausências dos vereadores: José Lucilvio da Costa Lima (Lucilvio), por conta de problemas de saúde 
da sua filha não foi possível participar desta sessão e o vereador Pedro Nunes Pantoja, por 
encontra-se em Belém/PA, no INTERPA/PA, para tratar de assunto de interesse do nosso Município. 
Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão e convidou o vereador José Antônio da Silva Araújo, para fazer a leitura de 
um texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 123 versículo 1. O Senhor Presidente solicitou ao 
primeiro secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 09/08/2022, 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: Requerimento nº 058/2022, de autoria do vereador Rosinaldo Lima de 
Moura, Solicito a Implantação de um Micro Sistema de Abastecimento de Água, na Comunidade Bom 
Pastor, neste Município de Aurora do Pará. Requerimento verbal nº 003/2022, do vereador 
Joelson da Silva Oliveira, solicito a construção de uma quadra poliesportiva na Comunidade Cajueiro, 
região do Maracaxí. 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 058/2022, de autoria do vereador Rosinaldo Lima de Moura, em discussão, 
nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento verbal nº 003/2022, 
do vereador Joelson da Silva Oliveira, em discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legal 
concedeu a palavra a jovem Sara Sofia, a mesma fez homenagens para o vereador  José Antônio 
(Toninho) e a prefeita Municipal, Vanessa Gusmão Miranda, pelas melhorias na Comunidade e região 
do Maracaxí. Agradeceu pela oportunidade.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, Iniciou sua fala agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos presente 
nesta comunidade. Em nome do presidente desta casa, saudou todos os vereadores, o ex-vereador 
José Evandro, em nome da secretaria municipal de cultura, Jeane Akikó, saudou todas as mulheres 
presentes. Disse que, sente-se muito feliz em estar conhecendo a comunidade e os munícipes, pois 
como vereador de “primeira viagem” não conhecia  a comunidade, e frisou a importância de termos 
contato com os munícipes do interior do município. Ressaltou que durante a última campanha 
eleitoral para vereador e prefeitos não fazia parte da bandeira eleitoral da prefeita Vanessa Gusmão, 
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porém, hoje é da base governamental da prefeita Vanessa Gusmão com o objetivo de beneficiar e 
melhorar as condições de qualidade de vida dos moradores da comunidade. Falou que sobre a 
inauguração do posto de saúde da comunidade, e esperamos que jamais falte dentista, médico, 
enfermeiro e medicamentos. E disse que podem contar com meu apoio em qualquer situação ou 
necessidade da comunidade. Disse que ontem (05), recebeu uma ligação de um munícipe dizendo 
que a escola da Comunidade São Marcos estar há dois dias sem merenda escolar, em seguida liguei 
para a secretaria municipal de educação, Vanuza Casais, informando a mesma sobre a falta de 
merenda na escola da comunidade acima, e a secretaria de educação resolveu a problemática da falta 
de merenda. Falou que pretende voltar na comunidade e região com mais tempo para conhecer 
melhor os munícipes. Agradeceu a presença de todos da Comunidade. O vereador Joelson da Silva 
Oliveira, em nome do presidente desta Câmara, saudou todos os vereadores, em nome do ex-
vereador, José Evandro, saudou todos os munícipes da Comunidade Cajueiro e região. Direcionou a 
sua fala ao vereador Raimundo, que independente de bandeira partidária nas eleições, o vereador 
eleito deve ser a favor do povo e fazer cobranças de melhorias para a população. Direcionou sua fala 
aos vereadores Magno Rodrigo e Toninho, e repassou reclamações de moradores da região da 
comunidade São Judas, disse que o índice de ensino não está compatível com o nível de aprendizado 
dos alunos. Falou sobre os projetos de leis, criação do departamento municipal de trânsito de Aurora 
do Pará–DEMUTRAN e a criação da junta administrativa de recursos de infração–JARI, esses projetos 
serão colocados em discussão e votação na câmara dos vereadores, e como membro da Comissão de 
Justiça e Redação de Leis e também como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, de ante 
mão, desde já meu voto é contrário  aos projetos de leis acima, pois o nosso município é muito 
carente e muitos munícipes não tem condições de regularizar seu veículo, afetando assim, 90% 
(noventa por cento) do comércio local, e sugeriu ao poder executivo municipal que seja feito a 
conscientização da população em geral antes de ser implantado os projetos no nosso município. 
Disse que apresentou na Câmara um anteprojeto de lei, solicitando do poder executivo municipal 
amparo e assistência aos pequenos agricultores em situação de incapacidade financeira de Aurora 
do Pará, pediu ao poder executivo municipal que em conjunto com as secretarias municipais de 
agricultura e a assistência social, para que façam um levantamento dos agricultores de baixa renda, 
que não tem condições de gradear o seu terreno agrícola, portanto, que a prefeitura municipal doe 
uma quantidade de petróleo para ajudar na mecanização da produção agrícola dos munícipes. Disse 
que estamos com 1 (um) ano e 04 (quatro) meses, que o projeto de lei da criação dos guardas 
municipais do município de Aurora do Pará, foi aprovado, na Câmara, e até a presente data não foi 
realizado o concurso público e nem o processo seletivo de guardas municipais para os candidatos, 
porém o projeto de lei não foi executado. Pediu ao líder de governo, José Antônio (Toninho) e ao 
presidente desta Câmara, que tome as providências de implementação do trator agrícola, e assim 
que fique pronto disponibilize para atender os pequenos agricultores das Comunidades Ipitinga, 
Bom remédio, Abacate e região, frisou que o município recebeu esse trator, por meio de emenda 
parlamentar da Deputada Estadual Cilene Couto. Desejou bom dia a todos. O vereador Luis Carlos 
Araújo do Nascimento cumprimentou cordial bom dia a todos, em nome do líder de governo 
municipal e também representante político desta comunidade o vereador Jose Antônio (Toninho) 
cumprimentou os demais líderes da comunidade, e agradeceu a presença de todos os presentes. 
Ressaltou que já trabalhou na escola desta comunidade como professor e diretor e sente feliz por ter 
feito parte da história desta comunidade e região, relatou que trabalhou na comunidade no ano de 
2007 a 2012, era uma época de gestores municipais ditadores que transferiam os servidores da área 
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da educação para as escolas do interior do município, quando eram contrários a ideologia do gestor  
municipal, assim dificultando a vida do professor se deslocando para as comunidades distantes da 
sede do município; frisou que acredita que contribui no desenvolvimento da educação, da 
comunidade e da região durante 07 anos.  Agradeceu os 65 (sessenta e cinco) votos recebidos na 
eleição passada e na última eleição recebeu 05 (cinco) votos. Disse que atualmente trabalha como 
professor na escola da Vila Repartimento, porém ultimamente está de licença da escola, e também 
ausentei-me dos trabalhos legislativos, por conta que sou acompanhante do seu irmão que sofreu 
um acidente de moto muito grave, no mês de abril deste ano, e o seu irmão vem enfrentando vários 
procedimentos cirúrgicos no hospital em Belém. Parabenizou a gestão municipal pela construção do 
posto de saúde da comunidade, e também o vereador José Antônio (Toninho) por representar a 
comunidade e região, e levar as problemáticas até a Senhora prefeita. Parabenizando a população da 
comunidade por cobrar melhorias dos vereadores; falou sobre a importância da população cobrar 
dos vereadores pessoalmente ou através de ligação as necessidades da comunidade e região. Falou 
que a  população deve fazer cobranças de melhorias na sua comunidade, cobranças não significa que 
é oposição a prefeita ou ao vereador é um direito da população da comunidade ser beneficiada com 
melhorias que o município possa oferecer a população; sabemos que os recursos do município é 
insuficiente para a atender todas as necessidades da população, portanto,  nos vereadores vamos em 
busca de emendas parlamentares com os deputados e continuaremos indo em busca de emendas 
para melhorias do nosso município, citou que as vezes a oposição fala mais a verdade do que a 
posição; Citou o requerimento do vereador Rosinaldo (painho) que foi pedido da população, 
portanto, talvez se a população não tivesse pedido ele não teria colocado nesta sessão itinerante; 
Mencionou que as coisas acontecem, por conta da solicitação de melhorias da população, quem faz 
as coisas acontecerem são vocês, acreditamos que quem executa é a prefeita, porém tanto os 
vereadores quanto a população devem cobrar melhorias, por conta que vocês pagam seus impostos 
e também nós vereadores pagamos, reforçou a população que cobrem melhorias para a comunidade. 
Falou que tem esperança que se eleito for o candidato à presidência Luz Inácio Lula da Silva (Lula), 
retomará as obras como a construção de quadras de esportes no município.  Uma parte ao vereador 
Joelson, falou sobre o requerimento verbal solicitando uma quadra de esportes que é de grande 
importância para os adolescentes e jovens da comunidade. Pediu que essa sessão itinerante fosse 
realizada na comunidade cajueiro, por conta que é distante da sede município, frisou que está para 
reconhecer o trabalho da prefeita municipal, e também cobrar melhorias a população Aurorense. 
Retomando o pronunciamento o vereador Luis Carlos, falou a  sobre a importância de construí uma 
quadra de esporte na comunidade, e tem a esperança que eleito for o candidato à presidência Lula, 
recomeçará a construção de quadras esportivas no município; citou que o município tem 03 
(três)quadras de esportes; Ipitinga, Santana do Capim e sede do município, essas obras são recursos 
do governo federal e estão paralisadas, e acredita no próximo ano serão disponibilizados recursos 
para construção de quadras. Parabenizou a secretaria parlamentar desta Câmara, Maria Helena pelo 
seu aniversário, e desejou felicidades, saúde e que possa estar conosco fazendo seu trabalho. 
Finalizou agradecendo a presença de todos da comunidade e da região. O vereador José Rivanaldo 
Araújo, agradeceu a presença de todos, em nome do presidente saudou a professora Senhora 
Raimunda, os munícipes da comunidade Cajueiro, o ex-vereador José Evandro (Vando do Maracaxí), 
e todos os munícipes que nos acompanham pela rede social. Apresentou-se como vereador “Vanaldo 
da Vale Verde”, dizendo que visitou poucas vezes a região da comunidade Cajueiro, e deixou seus 
agradecimentos aos eleitores desta região, que apesar de realizar poucas visitas tive votos em todas 
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as urnas do município, com exceção a urna da comunidade Santa Rosa, na qual não tive tempo de 
visitar. Agradeceu a contribuição da Senhora Raimunda e todos que me ajudaram a ser eleito como 
vereador. Agradeceu o secretário municipal de transportes, Senhor João Bosco “Bosquinho”, por 
atender seu requerimento solicitando a recuperação da estrada vicinal que dá acesso a comunidade 
da região Jacamim, que estava quase intrafegável. Agradeceu a secretaria municipal de educação, 
Vanuza Casais, pelo seu empenho em trabalhar em prol da qualidade de ensino e bem-estar dos 
alunos, pois das 68 (sessenta e oito) escolas municipais, 45 (quarenta e cinco) escolas já foram 
reformadas. Ressaltou que fez requerimento solicitando a reforma da escola municipal Nova Judéia, 
e também o abastecimento de água da referida escola. Pediu ao líder de governo José Antônio 
(Toninho) que cobre do secretário municipal de agricultura, Antônio Vagner (Didi Gomes), para que 
destine pelo menos um trator agrícola para esta Comunidade e  região. Agradeceu a presença e 
desejou bom dia a todos. O vereador Rosinaldo Lima de Moura, agradeceu a Deus pela 
oportunidade estarmos presente. Agradeceu a presença do ex-vereador Evandro José da Cunha 
(Vando do Maracaxi), pela amizade e por representar a Comunidade e região do Maracaxí. Disse que 
os munícipes da Comunidade cobraram melhorias como pavimentação asfáltica, energia elétrica, 
escolas e outros. Ressaltou que há muitos alunos em uma sala de aula, que seria interessante a 
divisão de uma turma de alunos, para que o ensino e aprendizado sejam eficientes, e os alunos 
possam absorver melhor o conteúdo repassado pelo professor; e também a questão da merenda 
escolar, na qual sempre mencionei que não havia merenda escolar na região, e o vereador José 
Antônio (Toninho), estressou-se com a minha pessoa e disse que havia sim merenda escolar na 
comunidade, e não tem. Frisou que não está para fazer críticas a prefeita, e nem por ser oposição, 
mas sim para cobrar melhorias para os munícipes. Finalizou falando sobre o transporte escolar da 
região Maracaxí, que não tem qualidade. O vereador Euclênio Arruda de Souza, em nome da mesa 
diretora do poder legislativo saudou os vereadores, o ex-vereador Evandro (Vando do Maracaxí), e 
demais presentes. Disse que esteve nesta região na sua primeira candidatura no ano de 2008, e que 
teve 04 (quatro) votos da região Maracaxí, disse que em 04 mandatos de vereador há muitas 
dificuldades, e disse que o papel do vereador é cobrar, fiscalizar o poder executivo municipal, 
ressaltou que a população também tem o papel de cobrar, e se achar necessário fazer um 
requerimento e apresentar na câmara dos vereadores para ser votado. Ressaltou que quando 
solicitou a reunião itinerante foi com intuito de aproximar dos eleitores da região do município. 
Frisou o prazer de estarmos presentes nesta comunidade para realizar essa reunião itinerante. 
Parabenizou os requerimentos aprovados nesta sessão, e sabe que a prefeita não conseguir atender 
todos os requerimentos, portanto, a intenção é de melhorar o nosso município. Ressaltou que 
gostaria de conhecer os eleitores que votaram e depositaram, acreditaram na sua pessoa no ano de 
2008. Disse que os vereadores que representam a região haviam colocado requerimentos para 
beneficiar a região do Maracaxí, e eu votei a favor de todos, e nunca recusei nenhum requerimento 
desde 2008. Parabenizou a população da Comunidade do Maracaxí pelo empenho de sempre estar 
presente nos eventos públicos em Aurora do Pará. Parabenizou a prefeita Vanessa Gusmão, por 
alugar uma máquina para fazer a recuperação das estradas vicinais, que tanto somos cobrados, pois 
os produtores precisam escoar sua produção com facilidade, para chegar até a sede do município. 
Finalizou fazendo a leitura de uma frase “Nada é absoluto. Tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo 
voa e desaparece “Frida Kahlo”. O vereador José Antônio da Silva Araújo, cumprimentou os 
munícipes presentes da comunidade Cajueiro, uma região que me sinto bem e a vontade, pois 
passamos até dois dias fazendo visitas e esquecemos de voltar para nossa casa, pois o tempo passar 
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rápido. Falou dos requerimentos de sua autoria de solicitação para essa região como a reforma e 
ampliação da escola da região, já houve a reforma, porém falta realizar a ampliação, mas a Senhora 
Prefeita se cumprimentou em solucionar o problema; a construção da unidade de saúde para 
atender a região, tendo em vista a dificuldade de acesso até a sede do município, e hoje já temos o 
posto de saúde funcionando, a secretaria municipal de saúde, repassou-me a data dos atendimentos 
médicos. Ressaltou os  requerimentos de sua autoria apresentados na Câmara: solicitando a 
construção de uma praça; requerimento nº 080/2021, solicito a reposição de iluminação pública 
tanto da região Cajueiro quanto da região Anauerá, que já foi atendido pela segunda vez em algumas 
comunidades; requerimento nº 042/2021,  solicito a construção de uma escola no assentamento 
Cobrais; solicitou a abertura de estradas vicinais na região Maracaxí e Anauerá, e em alguns locais 
foi preciso um trator de esteira para reabrir estradas, no início da gestão da Prefeita Vanessa 
Gusmão; a recuperação de estradas da região Cajueiro. Direcionou a sua fala ao vereador Rosinaldo 
(Painho), por ter dito que seria o único vereador que ajuda a Senhora prefeita Vanessa Gusmão por 
sempre fazer suas cobranças e críticas, quero dizer para vossa excelência que um bom vereador não 
é aquele que vem na tribuna fazer críticas, mas sim que cobra melhorias através de requerimentos, 
projetos de lei e anteprojetos de lei; requerimento nº 025/ 2021, solicitou a pavimentação asfáltica 
da Comunidade Cajueiro e Anauerá; requerimento nº 026/2021, solicitou a construção do posto de 
saúde da comunidade e região, frisou  que o posto de saúde  já está funcionando, e assim alguns 
requerimentos já forma atendidos, e creio estar contribuindo com os nosso munícipes. Agradeceu a 
Senhora prefeita por ter atendido os requerimentos acima que beneficia o povo. Disse ao vereador 
Rosinaldo (Painho), que na gestão passada vossa excelência era diretor do departamento de 
merenda escolar do município, é muito provável ter vindo até a comunidade do Cajueiro 
acompanhar a entrega da merenda escolar, perguntou a vossa excelência como se encontrava as 
estradas vicinais da região e também perguntou aos demais presentes quantos minutos se leva para 
chegar até a PA 140, após a recuperação das estradas; frisou que 8km de estradas vicinais é 
responsabilidade do município de Tomé-Açu, e mesmo assim a Senhora prefeita realizou a 
recuperação da estrada. Frisou que cada um devemos fazer nossas cobranças, porém devemos ter 
consciência de reconhecer as benfeitorias realizadas no nosso município; salientou que nós 
vereadores não nos desentendemos, apenas divergimos as ideias. Ressaltou que o vereador Joelson 
e Rosinaldo (Painho) estão empates em relação a fazer muitas críticas a Prefeita Vanessa Gusmão, e 
os mesmos não reconhecem o trabalho da mesma. Falou sobre a problemática da professora, que o 
vereador Joelson citou, mas observou que três professores já passaram pela comunidade, e há alguns 
problemas, frisou que não podemos fazer acusações sem documentação, e esta problemática é 
responsabilidade da secretaria municipal de educação. Direcionou ao Senhor Elias da Comunidade, 
falou sobre o requerimento nº 037/2022, de sua autoria, solicita a construção de uma escola na 
comunidade Santa Maria do Maracaxí, este requerimento foi aprovado na Câmara Municipal de 
Aurora do Pará. Disse que tem conhecimento das dificuldades da região Maracaxí e também 
Anauerá. O vereador José Maria de Souza Moreira, agradeceu a Deus por ter concedido essa 
oportunidade nesta manhã. Em nome do vereador José Antônio (Toninho) cumprimentou os nobres 
colegas vereadores, o ex-vereador popular Vando do Maracaxí e todos os munícipes. Desejou 
felicitações a secretaria da Câmara, Maria Helena, pela passagem do seu aniversário, e também ao 
vereador José Rivanaldo (Vanaldo). Apresentou-se como vereador, natural de São Domingos do 
Capim, e resido neste município há cerca de 17 anos, salientou desde fevereiro de 2022, que 
discutimos a possibilidade de realização de reunião itinerante nas comunidades do município com 
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objetivo de mostrar o papel do legislador. Parabenizou o líder de governo, José Antônio (Toninho), 
que sempre solicita melhorias para a região do Cajueiro, e críticas sempre haverá, disse nem” Jesus 
agradou a todos, quem dirá nós”. Em relação a questão da professora da problemática da 
comunidade não tenho conhecimento do assunto, porém temos a secretaria municipal de educação, 
onde é o órgão responsável para resolver a problemática, e trazer soluções, o que não pode é deixar 
os alunos estarem sendo prejudicados. Frisou que os problemas se resolvem através do diálogo e 
não bate-boca.  Disse que cada vereador está na Câmara dos vereadores à disposição da população, 
e cada um tem a sua forma de cobrar do poder executivo. Disse que devemos agradecer e 
parabenizar a Senhora prefeita municipal quando os requerimentos são atendidos no nosso 
município. Disse que esteve com a Senhora prefeita há dias atrás, e a mesma disse que se não tivesse 
como levar os maquinários para a região do Cajueiro não iria fazer a inauguração do posto de saúde 
da comunidade, então os maquinas terminaram a recuperação das estradas vicinais e outras 
comunidades para chegar até a região do Cajueiro, e sem pressa de voltar, isso é prova de uma gestão 
compromissada com o povo. Parabenizou a reinauguração da escola Frei Henrique, na última 
segunda-feira; disse que os maquinários chegaram na região do Senhor Chico Graça e na 
Comunidade São benedito e demais comunidades, para ser feito o serviço de recuperação das 
estradas das comunidades acima, portanto, as estradas estavam intrafegáveis. Disse ao vereador 
Magno Rodrigo, que concorda com o vereador Joelson a respeito de regionalizar a questão dos 
tratores agrícolas, apesar da dificuldade das grades, e cada região terá o seu trator agrícola, assim 
como o trator destinado pelo Deputado Federal Hélio Leite, para a região Barreirinha que beneficiará 
16 (dezesseis) regiões. Compartilhou o pronunciamento do vereador Joelson em relação ao trator 
agrícola que o município recebeu por meio de emenda parlamentar da Deputada Estadual Cilene 
Couto. Explicitou dizendo que o parlamentar solicitou esse trator através de ofício que fosse 
destinado para a Comunidade Ipitinga e região, sugeriu que quanto o município receber tratores que 
seja direcionado para atender os pequenos agricultores da comunidade cajueiro e região, por conta 
da grande extensão territorial do nosso município. Ressaltou que a comunidade é distante da sede 
do nosso município, e estamos na fronteira do município de Tomé-Açu, porém a população desta 
comunidade já mais será esquecida pelo poder executivo município, então os benefícios de obras 
chegaram a todos vocês. Destacou que o papel do vereador é pedir melhorias de qualidade de vida a 
população Aurorense, fiscalizar, cobrar entre outros, mas tem consciência que nem tudo pode ser 
feito no município, citou que Belém/PA, tem quase 500 (quinhentos) anos, mas ainda tem tanta coisa 
a ser feitas. Frisou que tem fé e esperança que cobrando do poder executivo municipal juntamente 
com os nobres colegas vereadores os benefícios chegaram aos 04 (quatro) canto do município. 
Agradeceu a presença de todos da Comunidade e desejou bom dia a todos. O vereador Magno 
Rodrigo Pereira Miranda, fez agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade. Agradeceu a 
presença dos líderes da Comunidade, professores e demais presentes. Disse que como presidente 
está fazendo uma gestão deferente de ex-presidente anteriores desta Casa, como atender os pedidos 
dos vereadores, citou pela realização de sessão itinerante nas comunidades do nosso município,  
oportunidade de participarem de congressos no nosso Estado, Distrito Federal e outros Estados, 
porém os vereadores tem acesso a conhecimentos e também acesso aos deputados estadual e 
federal; frisou que está chegando ao fim da sua gestão como presidente da Câmara que não faz 
distinção de vereadores da situação nem  da oposição, apesar das divergências de opinião, sempre 
respeito todos, salientou que espera que o próximo presidente faça o melhor pelos vereadores, 
porque todos os vereadores tem o mesmo objetivo em prol do desenvolvimento do município como 
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apresentar requerimentos, elaborar projetos de lei, cobrar e representar a população Aurorense. 
Falou que o ex-vereador Evandro José (Vando do Maracaxí) foi vereador no período de 2017 a 2020, 
apresentou na Câmara diversos requerimentos solicitando melhorias a população desta 
Comunidade como: a Construção do Posto de Saúde, a reforma das estradas vicinais da região do 
Maracaxí e outras melhorias, mas infelizmente o ex-vereador não foi atendido seus requerimentos 
de melhorias na época; frisou o vereador não tem o poder de executar obras. Falou que recentemente 
foi inaugurado o posto de saúde  da Comunidade, portanto, esse posto de saúde foi um requerimento 
de autoria do vereador José Antônio (Toninho), portanto, a prefeita municipal não mediu esforços 
para a construção do posto de saúde, relatou que o referido posto de saúde disponibiliza de uma 
enfermeira, um técnico de enfermagem, porém a secretaria municipal de saúde não tem recursos 
para pagar o salário da enfermeira, portanto,  o salário da enfermeira está sendo pago com recursos 
próprios da prefeitura municipal; relatou que no dia da inauguração do posto de saúde a prefeita 
prometeu a população que antes de terminar o seu mandato será realizada as obras de pavimentação 
asfáltica da comunidade e a construção da praça em frente à Igreja Católica, portanto, o engenheiro 
já fez a medição de 25m por 25m, para a construção da praça, e também o dinheiro já está disponível 
na conta bancaria da prefeitura municipal para realizar a obra da referida praça, ainda falta realizar 
o processo de licitação para iniciar a construção da praça, essa praça é recurso por meio de emenda 
parlamentar do Deputado Estadual Chamonzinho. Falou que recentemente foi feito o serviço de 
recuperação das ruas da Comunidade, e também foi doado pirraça para algumas pessoas da 
comunidade. Ressaltou que a prefeita municipal não faz política de perseguição de bandeira 
partidária, mas sim que a população seja beneficiada. Ressaltou que humanamente é impossível 
atender todas as necessidades do município, citou que já foram reformadas 37 (trinta e sete) escolas 
municipais, já foram reformadas 34 (trinta e quatro) pontes, já iniciou a obra de construção da ponte 
de concreto da Comunidade Bom Remédio, no valor de R$ 2 (dois Milhões de reais). Frisando que a 
prefeita atende todos os vereadores seja situação ou oposição, e também atende e responde os 
requerimentos dos Senhores vereadores os que podem ser atendidos e os que não podem ser 
executados. Disse que a Comunidade São Pedro do Ariramba foi comtemplada com uma praça; disse 
que está sendo construída uma praça e uma quadra de esportes na Vila Nossa Senhora Fátima, km 
75; a Comunidade Boa Vista foi contemplada com a construção de uma praça. Destacou que esta 
Comunidade necessita de uma quadra de esportes, citou que o município possui 04 (quatro) quadras 
de esportes que não funcionam, portanto, já iniciou as reformas das quadras de esportes dos Bairros 
Aparecida e Vila Nova; falou sobre a reforma do Galpão do Agricultor, e também explicitou que antes 
da reforma o galpão servia, para realização de festas, para as algumas pessoas fazerem uso de álcool 
e drogas, entre outros. Falou que o recurso já estar na conta bancária da prefeitura municipal para a 
construção da orla do rio coité, no Bairro Vila Nova. Falou que no dia 01 de janeiro de 2021, a prefeita 
municipal recebeu a secretaria municipal de agricultura sem nenhum trator da gestão municipal 
anterior, explicitou que em quase 02 (dois) anos de mandato já conseguimos 07 (sete) tratores 
agrícolas, e estamos enfrentando dificuldades, por conta que esses tratores recebidos sem grades; 
dos 07 (sete) tratores só tem 04 (quatro) trabalhando, por conta que falta as grades, disse o 
município foi contemplado com 02 (duas) grades, mas infelizmente a empresa só irá entregar as 
grades no fim do mês de novembro deste ano. Falou sobre recursos para manter os transportes 
escolar é o valor de R$ 47 (quarenta e sete mil reais), esse valor acima é insuficiente para manter os 
transportes escolar do município, mas assim mesmo mantém o transporte escolar com os recursos 
do FPM; falou que tem 03 (três) patrol fazendo os serviços de recuperação das estradas vicinais, 
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porém, sendo uma das máquinas é alugada. Falou que é impossível a prefeita municipal reformar 
todas as escolas municipais em menos de 02 (dois) anos de gestão municipal. Demonstrou sua 
indignação aos vereadores Joelson e Rosinaldo (painho), por não elogiarem o que a prefeita já fez no 
município, como a reforma de 37 (trinta) escolas, a construção do posto de saúde desta Comunidade, 
a recuperação das estradas vicinais e das ruas da Comunidade Cajueiro e região e outras obras, pediu 
que seja reconhecido o que a prefeita já fez no município. Fez um desafio qual foi o ex-prefeito que 
já trouxe para o município mas de R$ 2 (dois milhões de reais) de emendas parlamentares em menos 
de 02 anos de mandato, citou que o Município de Tomé-Açu é um município diferenciado porque o 
prefeito vai em busca de recursos com os deputados estadual e federal; conseguimos R$ 4250 ( 
quatro milhões e duzentos e cinquenta mil reais) de custeio para a área da saúde; conseguimos R$ 3 
(três milhões de reais) para a área da saúde, esse valor será disponibilizado para o nosso município 
a partir de janeiro do próximo ano. Falou que os vereadores Joelson, Rosinaldo (painho), Luis Carlos 
(Carlinho), Euclênio, José Antonio (Toninho), José Rivanaldo (Vanaldo), conseguiram emendas 
parlamentares que beneficiaram o município, porque nós trabalhamos unidos em prol do município. 
Ressaltou que como presidente da Câmara fez uma gestão diferenciada sem distinção de bandeira 
partidária, e espera que o próximo presidente faça melhor que a sua gestão. Demostrou sentimentos 
de felicidades de estar participando desta sessão itinerante e agradeceu a presença de todos. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente convidou para fazer uso da palavra o ex- vereador Sr. Evandro 
José da Cunha (vando do Maracaxí), o Sr. Ivanildo Vieira dos Santos (Parazinho), a Sra. Raimunda do 
Espírito Santo da Silva (Rai) e Sr. Elias Rosa Ferreira (Elias), os mesmos pediram melhorias para a 
Comunidade como: construção de uma quadra de esportes, construção de banheiros masculino e 
feminino adaptados para crianças na escola da Comunidade, nas áreas da saúde, educação e demais 
áreas públicas. Parabenizaram os vereadores pela sessão itinerante. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 12:hs07min., 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.  
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