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Ata da Sessão Itinerante/Ordinária nº 004/2022 

2ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em 01 de novembro de dois mil e 
vinte e dois.  
Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 
minutos, no refeitório da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Sagrado 
Coração de Jesus, na Comunidade São Pedro, PA 252 Km 16, 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 secretária. Em seguida o Senhor Presidente 
solicitou que o 2º 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, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis 
Carlos Araújo do Nascimento. A ausência justificada dos vereadores Joelson da Silva 
Oliveira, Pedro Nunes Pantoja, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. 
Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente sessão itinerante 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 a 3. O Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das 
Atas das Sessões Itinerantes dos dias 20/09 e 27/09/2022, após lidas, foram colocadas em 
discussão, não havendo discussão, em seguida em votação, ambas foram aprovadas por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário continuou 
com a leitura dos expedientes: ofício nº 193-GAB/SEMED, da Secretária Municipal de 
Educação de Aurora do Pará, Sra. Vanuza Casais, encaminhando os projetos de Leis: a criação 
sobre e organização do Sistema Municipal de Ensino do Município de Aurora do Pará – 
Estado do Pará e dá outras providências, e cria o Conselho Municipal de Educação do Sistema 
Municipal de Ensino de Aurora do Pará-Pa e dá outras providências. Ofício nº 0325/PMAP-
GP e Mensagem da Prefeita Municipal de Aurora do Pará, Sra. Vanessa Gusmão Miranda, 
encaminhando o Projeto de Lei Municipal nº 007/2022, estima a receita e fixa a despesa 
do Município de Aurora do Pará para o exercício econômico–financeiro de 2023. 
Requerimento nº 071/2022, solicito à Instalação de Rede de Galeria de esgoto de águas 
pluviais as margens da PA 252, km 16 na comunidade São Pedro, neste município, e 
requerimento nº 072/2022, solicito à Construção de Meio Fio nas ruas que foram 
asfaltadas recentemente na Comunidade São Pedro km 16, neste município, ambos de 
autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo. Requerimento nº 073/2022, solicito a 
abertura da estrada vicinal do km 18 e região, neste município, e requerimento nº 
074/2022, solicito a implantação de um micro sistema de abastecimento de água na rua da 
ladeira na Comunidade São Pedro km 16, neste município, ambos de autoria do vereador 
José Lucilvio da Costa Lima. Requerimento nº 075/2022, de autoria dos vereadores: Luis 
Carlos Araújo do Nascimento e José Lucilvio da Costa Lima, solicitando a construção de uma 
quadra poliesportiva com cobertura, na Comunidade São Pedro km 16, PA 252, neste 
município. Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca as matérias em discussão e votação. 
Requerimentos números 071 e 072/2022, ambos de autoria do vereador José Antônio da 
Silva Araújo, em discussão, nenhuma, colocados em votação, ambos foram aprovados por 
unanimidade. Requerimentos números 073 e 074/2022 ambos de autoria do vereador 
José Lucilvio da Costa, em discussão, nenhuma, colocados em votação, ambos foram 
aprovados por unanimidade. Requerimento nº 075/2022, de autoria dos vereadores: Luis 
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Carlos Araújo do Nascimento e José Lucilvio da Costa Lima, 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 Euclênio Arruda de 
Souza, em nome da Diretora da escola da Comunidade, Sra. Maria Iracy, saudou os nobres 
colegas vereadores, os funcionários do poder legislativo, que tanto se esforçam para que a 
sessão itinerante aconteça. Falou sobre a importância da sessão itinerante, pois muitos 
munícipes não têm conhecimento de como ocorrem os nossos trabalhos nas sessões nas 
terças-feiras, no prédio da Câmara Municipal, ressaltou que as sessões são transmitidas 
online ao vivo pela página desta Câmara pela rede social facebook, a qual o cidadão pode 
acessar qualquer horário para a acompanhar os nossos trabalhos legislativos como 
requerimentos, projetos de leis e outras matérias aprovadas,  portanto, o nosso município é 
de grande extensão territorial, e infelizmente alguns munícipes não tem o privilégio de 
assistir as sessões, por conta que não tem o sinal de internet. Disse que não se manifestou 
em relação aos requerimentos números 071 e 072/2022, ambos de autoria do vereador José 
Antônio (Toninho), disse que os requerimentos têm o seu total apoio, tendo em vista que os 
mesmos são de grande importância para o desenvolvimento da comunidade. Parabenizou os 
requerimentos de números 073 e 074/2022, ambos de autoria do vereador José Lucilvio, 
frisou que todos são de fundamental importância. Parabenizou os vereadores Luis Carlos e 
José Lucivio pelo requerimento nº 075/2022, frisou que a quadra de esportes é fundamental 
para a inclusão social e segurança das crianças e adolescentes. Falou sobre sua satisfação de 
estar presente na comunidade do km 16, e a importância da presença dos professores e 
alunos, que de alguma forma esta sessão itinerante irá contribuir para o aprendizado das 
crianças. Falou que no próximo ano pretende realizar um requerimento solicitando a 
continuidade das sessões itinerantes na zona rural, nem que seja uma vez por mês em cada 
comunidade, para levar o conhecimento aos munícipes de como funciona os trabalhos 
legislativos e qual o papel do vereador. Ressaltou que assim como há importância da matéria 
de ensino religioso nas escolas, deveria haver a matéria de política para aquele cidadão ter 
o real conhecimento de como funcionam a política em nosso Brasil. O vereador Luis Carlos 
Araújo do Nascimento, em nome do vereador José Antônio (Toninho) saudou os 
vereadores, a Diretora da Escola, Sra. Maria Iracy e demais professores e munícipes 
presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Disse que é muito satisfatório estar 
participando como vereador da sessão itinerante no km 16, e foi nessa escola que eu 
trabalhei a primeira vez como professor no ano de 1996. Parabenizou os professores e 
demais servidores que conduzem o processo de educação desta comunidade, pelo empenho 
e trabalho árduo no dia a dia. Parabenizou os nobres colegas vereadores pelos 
requerimentos apresentados, e ressaltou que muitas vezes não nos manifestamos, mas 
aprovamos todos, pois sabemos que cada vereador luta pela melhoria da sua comunidade e 
do nosso município. Parabenizou o vereador José Antônio (Toninho), pelo esforço de sempre 
estar lutando por melhorias para essa comunidade e região, não apenas nessa sessão como 
em todas as outras. Agradeceu a Deus pela vitória do nosso Presidente da República Luís 
Inácio Lula da Silva, agradeceu a todas as pessoas que contribuíram com essa vitória no 
último domingo e pela democracia do nosso país, e disse que estamos passando um 
momento difícil no nosso país, e como prova disso temos os movimentos antidemocráticos 
pelo o Brasil, como fechamentos de BR, greves; frisou que essa vitória seja para retornarmos  
a verdadeira democracia, e que a vontade do povo é soberana e deve ser respeitada. 
Ressaltou sobre o requerimento acima de sua autoria em conjunto com o vereador José 
Lucilvio, que solicita a construção de uma quadra de esportes para essa comunidade, e 
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acreditamos que no próximo ano retornaremos as obras federais. Falou sobre o 
requerimento nº 073/2022, de autoria do vereador José Lucilvio, solicitando a abertura da 
estrada vicinal no km 18, frisou que essa estrada fica localizada em área de assentamento de 
responsabilidade do INCRA, porém o órgão encontra-se “parado”, devido a administração do 
nosso País que não trabalha para a população carente, porém ano que vem teremos mais 
oportunidades. Destacou que todos os requerimentos acima têm o seu total apoio. O 
vereador José Rivanaldo Araújo, em nome do Presidente Magno Rodrigo, agradeceu a 
presença da população da comunidade do km 16, dos vereadores, o pai do vereador José 
Antônio (Toninho). Disse aos colegas vereadores, que não se pronunciou na discussão dos 
requerimentos, portanto, parabenizou todos os requerimentos supracitados e todos tem o 
seu apoio; disse que  tudo que for para o bem desta comunidade e do nosso município terá o 
seu  apoio, e colocou-se à disposição. Falou sobre o requerimento nº 073/2022, que 
solicitode abertura de estrada do km 18, disse que tem certeza que a  Senhora Prefeita irá 
analisar com carinho esta situação. Ressaltou que a prefeita municipal trabalha com 
prioridades, a prova disso são as diversas estradas que estavam intrafegáveis e agora estão 
recuperadas. Ressaltou que está à disposição para contribuir com desenvolvimento do 
município. O vereador José Lucilvio da Costa Lima, em nome do vereador José Antônio 
“Toninho” saudou a Mesa Diretora deste poder legislativo. Em nome do Senhor Pedro da 
comunidade saudou os demais presentes. Falou sobre a importância da sessão itinerante, 
frisou trazemos as nossas propostas de trabalhos e o nosso verdadeiro papel como vereador, 
e também argumentar e ouvir a comunidade para que nós vereadores possamos ver as 
necessidades de cada comunidade. Falou referente aos requerimentos supracitados que 
todos são de grande valia, e os mesmos contribuem para as melhorias da comunidade. Pediu 
ao Senhor Presidente, que quando tiver uma reunião com a Senhora Prefeita, Vanessa 
Gusmão e demais órgãos do município para discutir qualquer assunto sobre o nosso 
município, que os vereadores sejam acionados, ou seja, convidados para participarem, por 
motivo que recentemente houve uma reunião com a Senhora Prefeita e Diretoria de esporte 
para tratar de assunto referente ao esporte do município, e o mesmo e outros vereadores 
não foram convidados a participarem da reunião acima, essa situação gerou comentários 
maldosos que os vereadores que não estavam presentes na reunião não apoiam o esporte, 
repudiou profundamente essa situação, dizendo que apoia as melhorias para a saúde, a 
educação, o saneamento básico e demais áreas públicas, e tudo que seja para beneficiar o 
nosso município; ressaltou que as políticas públicas devem haver a inclusão social é direito 
garantido, apesar do esporte não ser a minha área, eu apoio sim, citou que em campeonato 
de esporte do município consta o seu nome nos outdoor apoiando o esporte e também o 
nome dos demais vereadores, portanto, sempre apoiou todas as políticas públicas e 
continuará apoiando. Deixou um grande abraço e parabenizou os servidores públicos pelo 
seu dia que foi comemorado no dia 28 de outubro do corrente ano, e frisou dizendo que “sem 
vocês nós não chegaríamos a lugar nenhum”, pediu aos presentes que aplaudissem todos os 
servidores públicos. Colocou-se à disposição deste Poder Legislativo. Deixou uma frase “Feliz 
é a nação cujo Deus é o Senhor”. O vereador José Antônio da Silva Araújo, agradeceu aos 
nobres colegas vereadores por estarem realizando esta sessão itinerante nesta comunidade 
do km 16. Agradeceu a presença dos assessores jurídico Sr. Dr. Glauber Borges e contábil 
Rafael Santos, da prefeitura municipal deste município, e também agradeceu os mesmos pelo 
trabalho prestado com muita eficiência. Falou sobre o nosso trabalho como vereador do 
município muitas vezes não despertam interesses nos eleitores e nem de como funciona o 
trabalho dos legisladores; sabemos que a política está desacreditada por muitos brasileiros, 
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mas volto a destacar a importância de cada um eleitor tirar um tempo para acompanhar o 
nosso trabalho, e que todas as terças feiras estamos legislando, aprovando leis na Câmara 
Municipal de Aurora do Pará, que são de fundamental importância para o município. Disse a 
todos que tem vários outros pedidos de melhorias para a comunidade, ressaltou que nasceu 
e cresceu nessa comunidade, e continua morando com sua minha família, portanto, tenho 
muito apreço pela comunidade. Falou sobre sua satisfação de representar a sua comunidade 
e o município. Falou do requerimento n º 010/2021, solicitando a conclusão do posto de 
saúde desta comunidade, pois havia a necessidade para atender os munícipes, agradeceu a 
gestão pelo requerimento atendido, citou que o referido posto de saúde possui atendimento 
médico a cada 15 dias, e também realização de ultrassonografia. Requerimento nº 025/2021, 
solicitando a pavimentação asfáltica das ruas da comunidade do km 16, e também da 
comunidade Cajueiro; requerimento nº 079/2021, solicitando a recuperação das ruas de 
Santana do Capim; requerimento nº 045/2022, que solicito a reforma e ampliação da praça 
em frente à Igreja Católica, na Comunidade São Pedro do km 16,  esses são alguns dos 
requerimentos de sua autoria; disse que  o nosso dever como vereador é solicitar ao poder 
executivo melhorias através de requerimentos, e as vezes não conseguimos suprir a 
expectativa do nosso eleitor, pois muitas vezes não tem esclarecimento do nosso papel de 
legislador que é legislar e não de executar as obras. Falou que foi atrás de recursos com os 
deputados, que disponibilizou mais de R$ 700 (setenta mil reais) para a construção da orla 
da Vila Santana do Capim, e por falta de documentação o recurso escapou, é uma perda 
grande para a comunidade, frisou que nós vereadores iremos em busca de recursos para o 
nosso município com a Deputada Federal, Alessandra Haber eleita no último domingo, e com 
o deputado Estadual Wenderson Azevedo Chamon (Chamonzinho) reeleito. Agradeceu aos 
nobres colegas vereadores pelo apoio e pela aprovação dos requerimentos de sua autoria, e 
também pela aprovação dos requerimentos dos vereadores José Lucilvio e Luis Carlos. O 
vereador José Maria de Souza Moreira dispensou a Palavra. O vereador Magno Rodrigo 
Pereira Miranda, em primeiro lugar  agradeceu a Deus pela oportunidade de estarmos 
nesta comunidade realizando essa sessão itinerante. Em nome da professora Iracy da 
comunidade cumprimentou todos os servidores da escola, os vereadores, o Senhor Pedro da 
Comunidade e demais presentes. Ressaltou que hoje é um dia histórico da Comunidade, por 
conta que nunca houve uma sessão itinerante nesta Comunidade, frisou o requerimento nº 
087/2021, de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, solicitando que fosse realizada 
sessão itinerante na zona rural deste município. Frisou que vem fazendo uma administração 
diferenciada como a realização de sessão itinerante, dando  oportunidade aos nobres colegas 
vereadores de participarem de congressos tanto dento do estado como em outros estados, 
com intuito de buscarem conhecimentos e emendas parlamentares para o desenvolvimento 
do nosso município, citou que ano passado os vereadores participaram de um Congresso em 
Brasília/DF, e também no mês de março deste ano participaram de um Congresso em Porto 
Alegre/RS; frisou que os vereadores receberam elogios do promotor palestrante pela 
participação do congresso  em Porto  Alegre;  e explicitou sobre a importância dos 
vereadores  participarem dos congressos acima, portanto, possamos legislar em prol da 
população Aurorense. Falou sobre a participação dos vereadores no curso  de Capacitação 
da Escola de Contas Públicas – ECP/TCM/PA, em Paragominas/PA, nos dias 17 a 20 de 
outubro deste ano, frisou que o curso de capacitação foi de grande importância para 
adquirirmos conhecimentos sobre as atualizações da leis, destacou que o papel do vereador 
é legislar, elaborar requerimentos e projetos de leis, cobrar melhorias e fiscalizar, citou o 
vereador não pode colocar nem uma lâmpada no poste de iluminação pública, caso aconteça 
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e for comprovado que o vereador terá o seu mandato cassado pela justiça. Falou que sempre 
trata todos vereadores de forma igualitária, sem distinção de bandeira partidária, portanto, 
apesar das divergências sempre nos respeitamos. Ressaltou sobre a primeira sessão 
itinerante realizada na Comunidade Cajueiro no dia 06 de setembro do corrente ano, frisou 
que é fundamental o poder legislativo ir até as comunidades apresentar os nossos trabalhos 
legislativos como requerimentos de solicitações de melhorias a população das Comunidades 
do nosso município; mencionou que na comunidade Cajueiro havia mais de 100 (cem) 
pessoas presentes na sessão itinerante, porém a maioria das pessoas não conhecia todos os 
vereadores, essa sessão itinerante é fundamental tanto para os vereadores quanto para os 
moradores da comunidade e região. Ressaltou que o “vereador é o para-choque da 
sociedade”, porque recebe todas as reivindicações das comunidades, e levar até ao 
conhecimento da prefeita para que seja tomada as devidas providências. Destacou que todos 
os vereadores apresentaram e continuam apresentando requerimentos de solicitações de 
melhorias de qualidade de vida para a população Aurorense, e todos os requerimentos são 
aprovados. Ressaltou sobre as sessões itinerantes que foram realizadas nas Comunidades 
Cajueiro, Repartimento, Ipitinga e hoje estamos nesta comunidade. Falou sobre a página do 
Poder Legislativo na rede social facebook que está à disposição para as pessoas acessarem e 
assistirem as sessões em qualquer horário. Ressaltou sobre o prédio da Câmara que está 
sendo reformado e ampliado, para melhor conforto e comunidade dos vereadores e da 
população. Ressaltou que o poder legislativo devolveu no fim do ano passado o valor de R$ 
200 (duzentos mil reais), para o poder executivo municipal, esse recurso a prefeita usou para 
a compra de 02 (dois) veículos de pequeno porte para a secretaria municipal de saúde deste 
município, portanto, os veículos estão transportando pacientes que fazem tratamento de 
hemodiálise em outros municípios, frisou que no fim deste ano se sobrar dinheiro, irá 
devolver ao poder executivo. Falou que daqui há dois meses haverá eleição para presidente 
deste poder legislativo, ressaltou sobre sua gestão que é responsável com o dinheiro público, 
porém, permitindo que fizéssemos a devolução do recurso acima ao poder executivo, disse 
que sua gestão seja exemplo para próximo presidente. Destacou que está no segundo 
mandato de vereador, e que em quase dois anos do segundo mandato, esse é o melhor, por 
conta que a prefeita já foi mais de 15 (quinze) vezes no Poder Legislativo, participar da 
reunião e conversa com os vereadores sobre as necessidades do município, a possibilidade 
de atender algumas demandas e de buscar recursos, e também responde os vereadores 
através de ofícios informando-os quais os requerimentos serão atendidos e os não serão 
atendidos. Agradeceu a Deus pela aprovação do TCM/PA, referente a prestação de contas 
públicas da sua gestão do exercício de 2021 tanto da Câmara Municipal quanto do Poder 
Executivo Municipal, realizada no dia 26 de outubro do corrente ano, e na oportunidade 
agradeceu aos vereadores, as assessorias contábil e jurídica, pregoeiro, controlador interno, 
Tesoureira e demais servidores públicos da Câmara, e pediu a todos os presentes que 
aplaudissem todos os servidores da câmara pelo empenho e compromisso com a sua gestão, 
e pela aprovação das contas. Falou sobre o requerimento nº 045/2022, de autoria do 
vereador José Antônio da Silva Araújo (Toninho), solicitando a reforma e ampliação da praça 
desta Comunidade, esse requerimento foi aprovado em reunião no dia 31 de maio deste ano, 
disse que recebeu agora a pouca uma mensagem através de aplicativo WhatsApp da 
pregoeira da prefeitura do nosso município, Antônia Tassila de Araújo, informando-me que 
já foi feito o processo de licitação para a reforma e ampliação da praça da comunidade, esse 
recurso está na conta bancária  da prefeitura, explicitou que esse recurso é do governo 
federal que conseguimos no início deste ano, portanto, já foram construídas as praças das 
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Comunidades São Pedro do Ariramba, Nossa Senhora Fátima km 75 e Boa Vista,  frisou que 
em breve as mesmas serão inauguradas; falou que o Posto de Saúde da Comunidade Cajueiro 
foi inaugurado no mês de agosto do corrente ano, e o mesmo está funcionando com um 
enfermeiro, um técnico de enfermagem e outros servidores. Destacou que já iniciou o 
processo de licitação para a obra de construção da praça desta comunidade, frisou que aos 
poucos a prefeita municipal está mudando a cara do nosso município. Destacou sobre os  
requerimentos de solicitações de construções das praças das comunidades; São Pedro do 
Ariramba de autoria do vereador Raimundo da Silva Amorim (Raimundinho do Maracujá),  
Boa Vista de autoria do vereador José Maria de Souza Moreira (Bena); e também citou o 
requerimento de sua autoria em conjunto com o vereador Euclênio Arruda de Souza, 
solicitando a instalação de um semáforo e a instalação do pórtico da entrada e saída da 
cidade; requerimento de autoria do vereador Lucilvio solicitando a reforma da quadra de 
esportes do Bairro Aparecida, entre outros dos demais vereadores. Ressaltou que participou 
do curso de Capacitação da escola de contas públicas,  em Paragominas/PA, há uma semana, 
e foi muito gratificante no momento em que o conselheiro do TCM/PA, relatou que este curso 
de capacitação é realizado há 07 anos em Paragominas, e ficou surpreso com a mudança de 
melhorias da nossa cidade Aurora do Pará; ressaltou que esta mudança é abençoada por 
Deus, é feita pelo esforço da prefeita municipal Vanessa Gusmão Miranda, e através do 
Governador Helder Barbalho, do Deputado estadual Chamonzinho e demais deputados 
estadual e federal que destinaram emendas parlamentares para o nosso município. 
Explicitou que nos dias 07 a 09 deste mês, a prefeita municipal irá à Brasília participar de 
reunião com 08 (oito) deputados e com senadores, com intuito de buscar emendas 
parlamentares e convênios para o nosso município, isso é virtude pelo progresso do 
município e nós vereadores continuaremos ajudando a Senhora Prefeita. Parabenizou os 
vereadores presentes. Agradeceu a Diretora da Escola da Comunidade pelo espaço físico 
cedido para a realização desta sessão itinerante e demais presentes. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente fazendo uso de suas atribuições legais convidou para fazer uso da palavra 
a Sra. Maria Iracy Trindade da Cruz-Diretora da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus 
da comunidade e o Sr. Pedro de Lima Santana-morador da comunidade, os mesmos 
cumprimentaram os presentes. Os mesmos pediram melhorias para a comunidade como: a 
reforma da quadra de esportes em frente à escola; a reforma do prédio da escola de acordo 
com padrão do MEC, para que seja legalizada e a recuperação da rua atrás da Igreja Católica 
São Pedro da comunidade. Parabenizaram os vereadores pela sessão itinerante. Em seguida 
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão 
itinerante, às 11:hs17min., 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:_______________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:2º secretario em exercício:__________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________ 

José Lucilvio da Costa Lima:________________________________________________________________________ 
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José Rivanaldo Araújo:______________________________________________________________________________ 

Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________ 
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