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Ata da Sessão Itinerante/Ordinária nº 003/2022 

2ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em 27 de setembro de dois mil e 
vinte e dois.  
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 
quinze minutos, no prédio da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, na Comunidade Ipitinga, 
BR 010 km 64, 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, Joelson da Silva Oliveira, José Lucilvio da Costa Lima, Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, Rosinaldo Lima de Moura. A ausência justificada dos vereadores José 
Antônio da Silva Araújo e Raimundo da Silva Amorim. Justificativa verbal proferida pelo 
vereador José Lucilvio da Costa Lima, justificando a ausência do vereador José Rivanaldo 
Araújo, por conta de problemas de saúde não foi possível participar desta sessão itinerante. 
Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente sessão itinerante e convidou o Pr. Julimar Marrocos de Freitas 
desta Assembleia de Deus para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Romanos 
capítulo 2 versículo 1 a 2. Ato contínuo, o Senhor Presidente, convidou a todos, para ficarem 
de pé um minuto de silêncio, em virtude do falecimento nesta Madrugada de terça-feira (27) 
do Pr. da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mãe do Rio/PA. O primeiro secretário 
justificou dizendo que não haverá a leitura da ata anterior, por motivo de problemas técnicos 
na impressora. Dando sequência o primeiro secretário continuou com a leitura dos 
expedientes: Requerimento nº 064/2022, solicito a Construção de Uma Quadra de Areia 
na Comunidade Bom Remédio, neste município, e requerimento nº 065/2022, Solicito a 
Construção de 0 1(uma) garagem, 01 (um) tanque de lavar roupas e a manutenção da caixa 
da água da Unidade de Saúde da Família (USF) Francisco Ferreira da Cruz na Vila Ipitinga, 
Município de Aurora do Pará, ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. 
Requerimento nº 066/2022, indica a Prefeita Municipal a criação do cargo de provimento 
efetivo de zootecnista e o incorpora ao plano de cargos e salários dos servidores efetivos da 
Prefeitura Municipal de Aurora do Pará e dá outras providências. Requerimento nº 
067/2022, solicitando a construção de Um Porto as margens do Rio Capim, na Comunidade 
Santa Rosa que liga a Comunidade São Joaquim, e também a recuperação da estrada vicinal 
da Comunidade São Joaquim, neste município, ambos de autoria do vereador José Lucilvio 
da Costa Lima. O Parecer Legislativo Conjunto nº 016/2022, das Comissões de Justiça e 
Redação de Leis, e da Finanças e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 
017/2022, de autoria do Poder executivo Municipal, que Institui a Política Municipal de 
Fomento Financeiro aos servidores municipais de Aurora do Pará, e dá outras providências. 
Moção de Aplausos nº 001/2022, ao Sr. Eduardo Novais de Lima, pelo esforço no 
desenvolvimento da Comunidade do Ipitinga e as demais da região, Município de Aurora do 
Pará, e Moção de Aplausos nº 002/2022, ao Sr. Antônio Carlos Ferreira do Nascimento, 
ambos de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza. 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 064/2022 e 
requerimento nº 065/2022, ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, em 
discussão, nenhuma, colocado em votação, ambos foram aprovados por unanimidade. 
Requerimento nº 066/202, e requerimento nº 067/2022, ambos de autoria do vereador 
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José Lucilvio da Costa, em discussão, nenhuma, colocados em votação, aprovados por 
unanimidade. Moção de Aplausos nº 001/2022 e Moção de Aplausos nº 002/2022, 
ambos de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, em discussão, nenhuma, colocado 
em votação, ambos foram aprovados por unanimidade. O Parecer Legislativo Conjunto nº 
016/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, e da Finanças e Orçamento, opinando 
favoráveis ao Projeto de Lei nº 017/2022, de autoria do Poder executivo Municipal, que 
Institui a Política Municipal de Fomento Financeiro aos servidores municipais de Aurora do 
Pará, e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou o Parecer Legislativo conjunto 
nº 016/2022, das Comissão de Justiça e Redação de Leis, e da Finanças e Orçamento, em 
discussão, não houve manifestação da palavra, pois, a matéria foi amplamente debatida nas 
Comissões, em seguida o Senhor Presidente submeteu à votação o Parecer Legislativo 
conjunto nº 016/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 017/2022, ambos foram 
aprovados por unanimidade. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 
vereadores de acordo com a ordem de inscrição. O vereador Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, em nome do Presidente Magno Miranda, saudou os colegas vereadores, e os 
munícipes. Parabenizou a presidência legislativa, os vereadores Pedro Nunes (Dinho) e 
Euclênio, que solicitaram a realização desta sessão itinerante na comunidade, frisou  que são 
os vereadores que mais cobram melhorias para a comunidade, esta sessão itinerante tem o 
objetivo de mostrar aos munícipes o verdadeiro papel do legislador, pois muitos dizem que 
o vereador não trabalha; ressaltou que as solicitações de obras e serviços para melhorias 
para o nosso município são  através de requerimentos aprovados pelos vereadores, e em 
seguida encaminhado para o gabinete da Senhora Prefeita, para que as medidas sejam 
tomadas. Frisou que em 2006 trabalhou a primeira vez como professor na comunidade, e foi 
morador da mesma, e tenho boas lembranças, e foi nesta época que iniciei minha carreira 
política através de convite do ex-vereador Aldemir Ferreira da Cruz (Ademir) morador da 
Comunidade, e em 2008 candidatou-se a vereador. Parabenizou o vereador Euclênio pelas 
Moções de aplausos dos companheiros da região, que os mesmos geram empregos, renda 
para o município, e ajudam a desenvolver a comunidade. Disse que não apresentou 
requerimentos nesta sessaõ, pois devem ser fundamentados conforme os anseios e 
necessidades da comunidade, por motivo que não tenho conhecimento das necessidades 
básicas, assim como vereador Pedro Nunes (Dinho), que é morador da comunidade e região, 
e é muito cobrado pela população, e sempre apresenta requerimentos solicitando melhorias 
para a comunidade. Disse que todos os vereadores trabalham para que o nosso município 
evolua e se desenvolva. Falou que a Deputada Estadual Dilvanda Faro, possuem uma emenda 
parlamentar destinada para a construção da obra de uma praça na comunidade do Ipitinga, 
e inclusive o recurso da obra da praça já está empenhado, aguardando apenas finalizar o 
período eleitoral. Disse que está mais presente na Comunidades Repartimento e Canaã, pois 
nessas regiões foi o vereador mais votado na última campanha eleitoral. Parabenizou os 
vereadores pelos requerimentos apresentaram, e frisou que futuramente a Senhora Prefeita 
Vanessa Gusmão irá executá-los. O vereador José Lucilvio da Costa Lima em nome 
presidente saudou a mesa diretora, os vereadores, o ex-vereador Aldemir, e todos presentes. 
Falou sobre os requerimentos que buscam melhorias no esporte, na qualidade de vida dos 
munícipes. Parabenizou o vereador Euclênio pelas moções de aplausos aos senhores 
Eduardo Novaes e Antônio Carlos, os mesmos contribuem tanto como agricultor quanto 
pecuarista, porém admiro muito o trabalho de cada um. Falou sobre o requerimento nº 
066/2022, de sua autoria, sobre zootecnistas, que será um profissional capacitado para 
ajudar o agricultor na sua área, e a nossa maior renda vem da agricultura e da pecuária, Pediu 
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a prefeita um olhar especial para este requerimento, que tanto irá beneficiar os produtores 
do nosso município. Falou sobre a reforma do galpão do agricultor, mas não adianta termos 
o galpão sem produção, e sem apoio; ressaltou que temos um avanço na área da agricultura 
como as emendas parlamentares recebidas para a compra de tratores agrícolas, mas também 
precisamos de um profissional engenheiro agrônomo para dar suporte aos produtores, em 
relação qualidade do solo. Disse que cada vereador contribuiu com o nosso município 
sempre buscando e requerendo emendas parlamentares. Na semana passada, discutimos 
sobre muitos candidatos a deputados que aparecem no município somente no período 
eleitoral, e se caso for eleito, some do nosso município e não contribui, e pediu à população 
que apostem o seu voto naquele candidato que já trouxe emendas para o município ou que 
já tem algum projeto de melhoria para Aurora do Pará. Em relação a fala do vereador 
Rosinaldo referente que outras comunidades necessitam de porto, disse sabemos que outras 
comunidades também precisam de porto, porém, o nosso objetivo é desburocratizar e levar 
o acesso a todos, facilitar e agilizar o ir e vir dos munícipes. Falou sobre o Anteprojeto de lei 
da sua autoria, a solicito a criação da Secretaria Municipal de Caça e Pesca, para ajudar a 
população Ribeirinha, pediu a Senhora prefeita que olhe com carinho para este anteprojeto, 
que possa encaminhar para a casa de leis transformada em projeto de lei, para que seja feito 
a tramitação legal, em seguida as comissões permanentes da Câmara dar o parecer e logo 
levado a plenário para discussão e votação. Solicitei através de requerimento um posto de 
saúde para a Comunidade Ribeirinha, para que os serviços de saúde e políticas públicas 
cheguem o mais próximo dos munícipes. Falou sobre o requerimento solicitando abertura 
de estradas vicinais na Comunidade Boa Esperança que dá acesso a Vila de Santa do Capim 
e outras comunidades. Agradeceu a Comunidade pelo espaço cedido, pela atenção e carinho. 
Agradeceu a presença do ex-vereador e Diretor de Transportes, Raimundo Nonato da Cruz 
Pinho (Alemão). Disse que está à disposição da comunidade. O vereador Joelson da Silva 
Oliveira, em nome do Senhor presidente saudou os nobres colegas vereadores, o Senhor 
Ademir, o Pr. Julimar Marrocos, e demais presentes. Falou em relação ao projeto de lei nº 
017/2022 supracitado, realizado através de Anteprojeto de lei de autoria dos vereadores 
José Lucilvio, José Maria e Luis Carlos, e como presidente da comissão de finanças e 
orçamento, e também membro da comissão de Justiça e Redação de Leis, frisou que é a favor 
do projeto de lei, para que beneficie os servidores dos munícipes com o consignado aos 
servidores, para fazer seus investimentos, pois sabemos das dificuldades que o nosso país 
vem enfrentando. Falou que pediu uma emenda parlamente a Deputada Estadual Cilene 
Couto, para a compra de um trator agrícola para o nosso munícipio, e o município já recebeu 
o trator por meio da emenda da deputada, pediu ao Senhor presidente Magno Rodrigo, que 
solicite da Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão, que o referido trator assim que chegar a grade 
seja destinado para a comunidade Ipitinga e região, ressaltou que o trator, encontra-se na 
sede do município. Parabenizou os vereadores que conseguiram emendas parlamentares 
para o nosso município. Chamou atenção do presidente Magno, que o mesmo não presta 
atenção na oratório dos vereadores. Ressaltou que os vereadores devem apresentar nas 
sessões itinerantes as necessidades de cada comunidade, e não outros requerimentos. Falou 
sobre o anteprojeto de lei, de sua autoria, que solicita ajuda financeira aos pequenos 
agricultores do município, que não tem condições de custear o petróleo, dessa forma, assim 
que homologado o projeto de lei terá parceria com as secretarias municipais de agricultura 
e assistência social, para que possa ter real conhecimento de qual família necessita do auxílio 
para custear o petróleo, pediu a presidente que solicite da prefeita a homologação do  
anteprojeto de em projeto de lei em relação aos pequenos agricultores, e tenho a certeza que 
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posso contar com o apoio da Senhora Prefeita Vanessa Gusmão. O vereador Rosinaldo 
Lima de Moura, em nome do Senhor Presidente cumprimentou todos os vereadores, as 
mulheres e em nome do ex-vereador Aldemir, cumprimentou os homens presentes. 
Agradeceu e parabenizou ao vereador Euclênio, pelo requerimento solicitando sessão 
itinerante nas comunidades do município, e ao Presidente pela realização das sessões 
itinerantes, dessa forma estamos levando conhecimento ao povo do papel do vereador. 
Agradeceu a cada trabalhador e agricultor que ainda acredita que Aurora do Pará será 
diferente e melhor, e nós vereadores seguimos fazendo a nossa parte para que melhorias 
aconteçam em nosso município. Compartilhou a fala do vereador José Lucilvio (Lucilvio), 
referente a solicitação de um Porto as margens do Rio Capim, ressaltou também fez a mesma 
solicitação para a comunidade Vila Nova, mas sabemos que o município é extenso e não há 
como o poder executivo municipal fazer todas as solicitações de melhorias. Ressaltou que 
sempre relata as problemáticas e também cobra melhorias nas áreas da educação e saúde, 
citou problemáticas da escola da comunidade Ipitinga como falta de merenda escolar e salas 
de aula com espaço físico inadequadas entre outras, dessa mesma forma acontece na área da 
saúde, frisou que suas críticas são com objetivo de melhorias. Destacou que cobra melhorias 
da prefeita, dos secretários municipais, do conselho tutelar e Ministério Público, porém com 
intenção de melhorias de qualidade de vida a população Aurorense. Disse que quando 
vereador Magno era vice-prefeito em Aurora do Pará, o nosso município não havia tantas 
ambulâncias e transportes como tem hoje, e isso mostra a evolução do nosso município. 
Falou que este ano o munícipio recebeu diversas emendas parlamentares dos deputados 
estadual e federal, citou os deputados Hélio Leite, Beto Faro e outros, frisou que ainda 
precisamos melhorar mais. O vereador Euclênio Arruda de Souza em nome da mesa 
diretora do poder legislativo saudou os colegas vereadores, o pastor Julimar Marrocos, o ex-
vereador Aldmir, os professores e demais presentes. Falou que desde 2009, no seu primeiro 
mandato que faz solicitações para toda a Comunidade Ipitinga e região, e cobramos as 
necessidades das comunidades, cobramos na incerteza que será ou não executadas, pois não 
temos conhecimentos de como está a condição dos recursos públicos. Falou que antes não 
havia sbastecimento de água na comunidade, e eu cobrei e solicitei um poço artesiano para 
a comunidade, e fui atendido pelo deputado estadual Hilton Aguiar, e após a realização do 
poço artesiano houve muitos conflitos políticos, que fizeram eu deixar de apoiar o mesmo, e 
consequentemente a população também deixou, e o deputado não obteve nenhum voto. 
Disse que é um vereador, representante do povo e fiscal, e disse que nunca prometeu 
emprego para alguém, pois não se faz política com mentiras. Falou sobre o requerimento que 
solicita a construção da ponte da Comunidade Bom Remédio, e pediu para a prefeita que 
fosse feito a recuperação da vicinal do km 64, que dá acesso as seguintes comunidades: Bom 
remédio, São Francisco, Ipitinga, Santa Rosa, e outras, e realmente foram  feitas a 
recuperação das pontes das referidas Comunidade, portanto, a população deve a prefeita 
gratidão pelas obras realizadas, tendo em vista que o vereador solicita e o poder executivo 
municipal executa. Falou sobre os requerimento apresentados: requerimento de sua autoria 
juntamente com o vereador Joelson, solicitando a infraestrutura asfáltica da vila Ipitinga; 
requerimento da construção da quadra de esportes da comunidade, portanto, devemos 
gratidão ao ex-gestor municipal Jorge Pereira Oliveira (Jorge Chicò) pelo empenho de 
executar a obra, lembramos que a obra da quadra poliesportiva ficou inacabada, portanto, a 
prefeita Vanessa Gusmão está fazendo a conclusão da obra da quadra com o recurso próprio, 
por isso devemos a honra de gratidão pelo seu esforço; requerimento solicitando a  
revitalização do igarapé para fins de laser da população da Comunidade; ressaltou que posto 
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de saúde da comunidade foi requerimento de sua autoria juntamente com o ex-vereador  
Ernane Fernandes Gusmão e a ex-vereadora Maria Rodrigues, o recurso dessa obra foi 
através de uma emenda parlamentar da deputada Simone Morgado, na gestão da secretaria 
de saúde Vanessa Gusmão. Vereadores que requereram ambulância para a comunidade: 
vereador Euclênio e Clara Regina; requerimento de sua autoria solicitando que fosse 
realizada a sessão itinerante nas comunidades do município, frisou que é de suma 
importância que os moradores das comunidades sejam informados sobre o que acontece no 
poder legislativo municipal. O vereador Pedro Nunes Pantoja saudou todos os presentes, 
o Pastor Julimar. Fez seus agradecimentos a Deus, que dá o dom da vida. Falou sobre os 
requerimentos de sua autoria de solicitação de melhorias para o município apresentados no 
poder legislativo como: a construção e implantação de um posto policial para a comunidade 
Ipitinga; a coleta de lixo para as comunidades Bom Remédio, Ipitinga e Santa Rosa; a 
construção de lombadas em frente a unidade de saúde desta comunidade; a construção de 
meio fio nas ruas das comunidades Bom Remédio e Ipitinga; construção de uma praça em 
frente à Igreja Católica na Vila Ipintinga; a manutenção da iluminação pública da comunidade 
Ipitinga e região; serviço de terraplenagem nas ruas desta Comunidade; reforma da quadra 
de esportes na comunidade; a construção de uma creche na Comunidade; a implantação de 
uma academia ao ar livre na comunidade, construção de 02 (duas) quadras de areia de 
esportes, sendo uma nesta Comunidade e outra na Comunidade Matamatá; reforma e 
ampliação da escola Santa Terezinha da Comunidade, o  recurso no valor de R$: 397 
(trezentos e noventa e sete mil reais); a reforma do telhado e construção da garagem do 
posto de saúde da Comunidade; reformas das poentes das comunidade Cupauba, Chico 
Graça, Kiki, São Benedito e Açaiteua; a reforma da escola municipal da Comunidade Fé em 
Deus; a perfuração de um poço artesiano e a construção do elevado para dar suporte a caixa 
d’água da comunidade Santa Rosa; a implantação de um micro sistema de abastecimento de 
água da Comunidade São Miguelzinho; a construção de uma praça na comunidade Bom 
Remédio; micro sistema de água na comunidade Fé em Deus; a reforma da escola municipal 
de ensino fundamental Luísa veronice Farias da Comunidade Bom Remédio; a construção de 
uma ponte de concreto na Comunidade Bom Remédio; a reforma da escola municipal e 
fundamental Santa Maria do Cajueiro na Comunidade Santa Maria do Cajueiro e outros. Disse 
que apresentou alguns requerimentos como forma de prestação de contas com a 
comunidade e região. Explicitou que não é competência do vereador executar as obras no 
município, pois a competência é da Senhora Prefeita Vanessa Gusmão, executar as obras no 
município. Falou sobre as obras da Construção da Praça da Comunidade e a construção de 
concreto da ponte da Comunidade Bom Remédio, essas obras estão em fase de construção, 
as obras acima são emenda parlamentares do Deputado Estadual Wenderson Azevedo 
Chamon (Chamonzinho) e Deputada Federal Dilvanda Furtado Faro (Dilvanda Faro). Falou 
que as ruas da comunidade estão sendo feito o serviço de empirrçamento, esse serviço foi 
solicitado através de requerimento de sua autoria, no ano passado. Pediu a população da 
Comunidade que acesse o portal de transparência da Câmara Municipal deste município, 
para ter acesso aos requerimentos, projetos entre outros trabalhos dos parlamentares. 
Cobrou da prefeita municipal melhorias de manutenção de iluminação pública e no 
abastecimento de água da comunidade e região, pediu que a prefeita municipal tenha um 
olhar especial para esta Comunidade. O vereador José Maria de Souza Moreira 
cumprimentou todos os vereadores, o ex-vereador Aldemir, o reverendíssimo Pr. Julimar 
Marrocos, os professores e profissionais da área da saúde. Fez seus agradecimentos a Deus. 
Agradeceu a Senhora Prefeita Vanessa Gusmão, os seus secretários municipais, os deputados 

mailto:camaraaurora2017@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÃMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
PALÁCIO ERNANE FERNANDES GUSMÃO 

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

 

 

estadual e federal, agradeceu em especial ao deputado estadual Chamonzinho e o deputado 
federal Hélio Leite, pelas benfeitorias realizadas em nosso município, principalmente na 
região do Capim. Disse que aos nobres colegas vereadores que sempre terão a sua aprovação 
dos requerimentos, pois trabalhamos em prol do interesse dos munícipes. Parabenizou o 
vereador Euclênio pelas Moção de Aplausos aos Senhor Eduardo Novaes e ao Senhor Antônio 
Carlos, que apesar de não conhece-los muito bem, ouço  falar muito bem em nome da 
agricultura e pecuária, que ajudam nesta região, assim como outros agricultores que 
contribuem com o nosso município. Disse que não irá mencionar os requerimentos de sua 
autoria de solicitações de melhorias a população Aurorense, portanto, disse que até o mês 
de junho deste ano apresentou no poder legislativo 23 (vinte e três) requerimentos e 16 
(dezesseis) foram atendidos, e os que ainda não foram atendidos, temos que aguardar, pois 
a prefeita tem vontade executar todas as obras, porém há questão de falta de recursos. Disse 
ao vereador Rosinaldo (Painho), que algumas escolas municipais precisam serem 
reformadas, porém nem todas as escolas foram reformadas devido à falta de recursos.  Pediu 
para que a população análise os candidatos que irão votar nesta eleição, ou seja, observem 
os candidatos que tem compromisso com o nosso município. Ressaltou que sempre estará à 
disposição da população. Falou do projeto de lei de sua autoria sobre o dia da consciência 
cristã em Aurora do Pará. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, cumprimentou 
todos os presentes. Agradeceu ao Pr. Julimar Marrocos Pelo espaço da Igreja para a 
realização desta sessão itinerante. Agradeceu todos os católicos e demais presentes. Disse 
que a sessão itinerante está acontecendo através do requerimento do vereador Euclênio, 
afirmou que está sendo muito importante levar informação até as pessoas que trabalham e 
não podem se deslocar até a sede do município para assistir a sessão ordinária. Afirmou que 
o vereador não tem o poder de executar obras, portanto, o mesmo solicita e o poder 
executivo executa, o verdadeiro papel do vereador é fiscalizar, fazer requerimentos, elaborar 
projetos de lei e cobrar. Disse que todos requerimentos para chegar até a prefeita, é preciso 
ser aprovado por unanimidade pelo poder legislativo. Falou sobre a sessão itinerante 
realizada há uma semana na Comunidade Repartimento e convidou para fazer uso da palavra 
o V. Reverendíssimo Jorge Oliveira da Silva da Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo do 
Socorro, Senhor José Alves Bezerra Ferreira-Presidente do Clube do Palmeira, ambos da 
comunidade, e a prefeita municipal Vanessa Gusmão, agradeceu todos pelos 
pronunciamentos, portanto, os vereadores ouviram os anseios da população da comunidade 
local. Ressaltou que não é fácil ser prefeita em Aurora, devido à grande extensão territorial, 
isso gera uma grande dificuldade em atender a demanda de recuperação das estradas 
vicinais do município, até porque só temos uma máquina patrol de uma demanda de mais de 
1.750 km de estradas. Compartilhou a fala do vereador Pedro Nunes (Dinho), em relação a 
reforma da escola municipal e a construção da praça da comunidade de Ipitinga e a 
construção da ponte de concreto da comunidade Bom remédio,  ressaltou sobre o recurso 
para a reforma da escola da Comunidade no valor de R$ 396 (trezentos e noventa e seis mil 
reais), porém ainda não foram liberados os recursos dessas obras, por conta do período 
eleitoral. Ressaltou sobre a construção da praça  da Comunidade e a construção da quadra 
de areia de esportes da comunidade Vila Fátima-km 75, essas obras estão 70% (setenta por 
cento) concluídas; falou que a  Comunidade São Pedro do Ariramba está sendo presenteada 
com uma quadra esportes; falou sobre a construção da praça da Comunidade Boa Vista; 
explicitou que a prefeita Vanessa Gusmão está quase esgotando o limite do recurso anual, 
portanto, essas obras supracitadas que estão sendo construídas vai ser necessário que os 
vereadores aprovem um projeto de lei de aditivo para complementar os recursos das obras, 
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o município recebeu mais de R$ 20(vinte milhões de reais) do governo do estado e federal, 
isso significa está trabalhando em recuperação das estradas vicinais estão sendo feitas. 
Foram 38 (trinta e oito) pontes recuperadas, 42 (quarenta e duas) escolas reformadas. Falou 
sobre a obra da orla do rio coité que em breve iniciará, relatou que a prefeita Vanessa 
Gusmão, já indenizou 03 (três) proprietários de casas, para poder demolir e iniciar a obra da 
orla do rio Coité. Ressaltou que houve comentários que era importante fazer a obra da 
construção da orla para conquistar votos, mas a prefeita repudiou essa ideia. Disse que várias 
ruas da cidade foram asfaltadas recentemente. Falou sobre a obra do terminal rodoviário 
inacabada deixada pelo ex-gestor municipal, Jorge Chicó, portanto, essa obra do terminal foi 
concluída na gestão da prefeita com recurso próprio. Agradeceu o pronunciamento do 
vereador Rosinaldo (Painho), pelas suas reivindicações de melhorias, disse que é impossível 
a prefeita a atender toda a demanda do município em dois anos de mandato. Agradeceu os 
11 (onze) vereadores que vão em busca de recursos para o nosso município. Afirmou que 
conseguiu 03 (três) tratores e 03 (três) caminhões. Disse que daqui há 70 (setenta) dias será 
inaugurado o galpão do agricultor, pois o mesmo está sendo reformado e será incentivo para 
o comercio e economia de Aurora do Pará. Ato contínuo, o Senhor Presidente fazendo uso 
de suas atribuições legais convidou para fazer uso da palavra o Pr. Julimar Marrocos de  
Freitas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Comunidade, ex-vereador Sr. Aldemir 
Ferreira da Cruz da comunidade, a Sra. Maria do Carmo-Coordenadora da Comunidade, a Sra. 
Maria Raimunda Nascimento de Oliveira–ACS da Comunidade e Sr. Cleonildo do Nascimento 
Magalhães da Comunidade,  os mesmos pediram melhorias para a Comunidade como: na 
área do esporte, no transporte escolar, urgência em médico para a unidade de saúde, na 
merenda escolar, nas salas de aulas, 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 itinerante, às 12:hs42min., 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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