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Ata da Sessão Ordinária nº 025/2022 

2ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em 22 de novembro de dois mil e vinte e 
dois.  
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 

minutos, no Plenário Nelito Pastana dos Santos da Câmara Municipal de Aurora do Pará, o Senhor 

Presidente solicitou ao vereador José Lucilvio da Costa Lima para que assumisse a 1ª secretaria e 

convidou o Vereador Joelson da Silva Oliveira para que assumisse a 2ª secretaria. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao segundo secretário em exercício que fizesse a verificação de quórum 

onde constou a presença dos seguintes Edis: Magno Rodrigo Pereira Miranda-presidente; José 

Lucilvio da Costa Lima-1ºsecretário em exercício; Joelson da Silva Oliveira-2ºsecretário em 

exercício; José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Rosinaldo Lima de 

Moura. A ausência justificada dos vereadores: José Antônio da Silva Araújo, José Maria de Souza 

Moreira e Raimundo da Silva Amorim. Justificativa verbal proferida pelo vereador José Lucilvio 

da Costa Lima, justificando a ausência dos vereadores: Euclênio Arruda de Souza, por encontra-

se em Belém/PA, e o vereador Pedro Nunes Pantoja (Dinho do Ipitinga), por encontra-se em 

Brasília/DF, recebendo o prêmio medalha Top Legislativo Municipal de 2022. Após constar número 

legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a presente 

sessão e convidou o vereador Joelson da Silva Oliveira, para fazer a leitura de um texto da Bíblia 

Sagrada, leu em Salmo capítulo 121 versículo 1 a 8. Dando prosseguimento o primeiro secretário 

em exercício fez a leitura da Ata da Sessão Itinerante/Ordinária do dia 01/11/2022 após lida, foi 

colocada em discussão, não havendo discussão. Em votação, aprovada por unanimidade dos 

vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário em exercício continuou com a leitura 

dos expedientes: Leu agradecimentos do Pe. Manoel Flavio Rodrigues Nascimento e da coordenação 

do Círio de Aurora do Pará, encaminhado os agradecimentos a Vossas Excelências pelas 

colaborações na festa do Círio Nossa Senhora Aparecida realizado no dia 23 de outubro de 2022. 

Ofício nº 145–GAB/PREF/PMAP e mensagem da Prefeita Municipal de Aurora do Pará, Sra. 

Vanessa Gusmão Miranda, encaminhando o Projeto de Lei nº 023/2022, cria o Bairro Municipal 

Novo Horizonte no Município de Aurora do Pará e dá outras providências. Ofício nº 146 –

GAB/PREF/PMAP e mensagem da Prefeita Municipal de Aurora do Pará, Sra. Vanessa Gusmão 

Miranda, encaminhando o Projeto de Lei nº 024/2022, cria o Bairro Municipal Novo no Município 

de Aurora do Pará e dá outras providências. Tribuna Livre- Sr. João Santos Paiva, Presidente da 

Comissão de Caça e Pesca de Aurora do Pará. Requerimento nº 076/2022, de autoria dos 

vereadores: Magno Rodrigo Pereira Miranda, José Rivanaldo Araújo e José Maria de Souza Moreira, 

Solicito a Construção de Uma Praça na Comunidade Fé em Deus, neste município. Requerimento 

nº 077/2022 de autoria dos vereadores: Magno Rodrigo Pereira Miranda, José Rivanaldo Araújo e 

Luis Carlos Araújo do Nascimento, Solicito a Construção de Uma Praça na Comunidade Timborana, 

Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 078/2022, de autoria dos vereadores: José 

Rivanaldo Araújo e Magno Rodrigo Pereira Miranda, solicito a reforma em geral e ampliação da 
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Escola Municipal Raimunda Mendes Queiroz, no Bairro Vila Nova. Requerimento nº 079/2022, 

Solicitando a Construção de Uma Escola Municipal na Comunidade Boa Aventura, neste município, 

e requerimento nº 080/2022, Solicitando a Construção de Uma Escola  Municipal na Comunidade 

Carapirá, neste município, ambos de autoria do vereador Rosinaldo Lima de Moura. Requerimento 

nº 081/2022, de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, solicito a Construção de 

duas praças: Uma na Comunidade São Domingos e uma na Comunidade Canaã, ambas neste 

município. Requerimento nº 082/2022, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, 

Abertura e empiraçamento da rua principal, as margens da BR 010 tanto ao lado direito quanto ao 

lado esquerdo da Comunidade Nossa Senhora Fátima, BR 010, km 75, neste município. 

Requerimento verbal nº 006/2022, de autoria do vereador Joelson da Silva Oliveira, solicito que 

seja iniciada a obra do prédio da secretaria municipal de educação. Projeto de lei nº 005/2022, 

de autoria do vereador José Lucilvio, cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e 

dá outras providências.  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 

os requerimentos de números nº 076, 077, 078, 079, 080, 081 e 082/2022 e requerimento 

verbal nº 006/2022, em discussão, nenhuma, colocados em votação, todos aprovados por 

unanimidade. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra 

ao Sr. João Santos de Paiva (João do PT), Presidente da Comissão de Caça e Pesca de Aurora do Pará, 

para falar sobre o andamento do Anteprojeto de lei referente a criação de Secretaria Municipal de 

Agricultura de Caça e Pesca de Aurora do Pará. Cumprimentou todos os presentes. Falou que fez um 

ano que esteve presente nesta tribuna solicitando o apoio dos vereadores para a criação da 

secretaria de pesca e caça, explicitou dizendo que o anteprojeto de lei supracitado encontra-se no 

gabinete da Senhora Prefeita, e até a presente data não tivemos resposta. Agradeceu ao vereador 

José Lucilvio por acreditar na sua ideia de criação da secretaria acima. Pediu o apoio ao Presidente 

desta casa de leis e demais vereadores para que cobrem da Senhora Prefeita Municipal que seja 

homologado o Anteprojeto de lei em projeto de lei, e seja encaminhado para esta câmara, para que 

os vereadores possam fazer os tramites legais, para oficializar a secretaria de pesca e caça. 

Agradeceu o Senhor Presidente Magno Rodrigo e demais vereadores pela oportunidade de se 

expressar nesta tribuna. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores de acordo com a ordem de inscrição. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento 

usou a tribuna em nome do Presidente desta casa saudou os nobres colegas vereadores, o Senhor 

Dirceu da Comunidade Repartimento, as professoras e demais presentes. Fez agradecimentos a 

Deus por mais uma oportunidade. Expressou sentimentos de felicidade em poder voltar para a 

nossa casa de leis, após quase 02 (dois) meses realizando sessões itinerantes nas Comunidades. 

Parabenizou os nobres colegas vereadores pelos requerimentos apresentados e aprovados, frisou 

sobre o compromisso de cada um vereador com o povo Aurorense de sempre estar em busca de 

melhorias na infraestrutura, na qualidade de vida e desenvolvimento do nosso município. Disse ao 

Senhor Presidente que os moradores das Comunidades Santa Luzia, km 12, Matupiriteua e região, 
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solicitaram melhorias nas estradas vicinais das Comunidades acima, e sabemos das dificuldades do 

serviço de recuperação das estradas do município, por conta da grande extensão territorial do 

município e pelo município ter poucas maquinas, e pediu ao Presidente desta Casa que solicite da 

Prefeita Municipal a programação dos serviços de recuperação das estradas do município.  Uma 

parte ao vereador Magno explicitou que a máquina estava fazendo o serviço de recuperação das 

estradas vicinais da Comunidades Ipitinga, mas infelizmente os serviços foram interrompidos, por 

motivo de problema na bomba da máquina, afirmou que daqui há 15 (quinze) dias a bomba será 

concertada, ou seja, mais rápido possível, assim que a máquina retomar os serviços será destinada 

para fazer a recuperação das estradas vicinais do km 05 até a Vila Santana do Capim e outras. O 

vereador Luis Carlos retomando o pronunciamento falou sobre a possibilidade de marcar uma 

reunião com a Senhora Prefeita para tratar de assunto em relação ao piso salarial dos professores 

da educação do magistério; falou que também uma possível conversa com os membros da comissão 

de educação desta casa de leis, para tratar sobre o pagamento do piso salarial dos professores, 

portanto, não será possível essa conversa hoje, por conta que os vereadores Euclênio Arruda como 

relator e o vereador José Maria (Bena) como presidente, ambos da referida comissão não estão 

participando desta sessão. Pediu ao Presidente desta casa que fosse feito uma reunião com os 

membros da Comissão de Educação juntamente com a Prefeita Municipal, SINTEPP e assessoria 

jurídica, Secretaria Municipal de Educação, para tratar de assunto referente a possibilidade do 

cumprimento do pagamento do piso salarial dos professores do magistério. Finalizou agradecendo 

a presença da Senhora Leice, Presidente do SINTEPP de Aurora do Pará. O vereador Rosinaldo 

Lima de Moura dispensou a palavra. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna em 

primeiro lugar agradeceu a Deus pela oportunidade. Em nome do Senhor Presidente saudou os 

nobres colegas vereadores, a Senhora Leice, diretora do SINTEPP e todos os professores de Aurora 

do Pará. Agradeceu aos secretários municipais de obras Sr. Valdenir e transportes Sr. João Bosco 

(Bosquinho), pelo ótimo trabalho de serviços de recuperação das estradas vicinais que vem 

realizando no nosso município, principalmente na região da Vale do Capim e Comunidade 

Massaranduba. E pediu ao Senhor Presidente que levasse ao conhecimento da Senhora Prefeita 

Municipal, que os agricultores da região Vale do Capim e Comunidade São Pedro do Ariramba, 

solicitam uma reunião com a mesma para tratar sobre a disponibilidade dos tratores agrícolas, para 

a região já mencionada, pois alguns produtores foram beneficiados 02 (duas) ou 03 (três) vezes, 

enquanto alguns não foram beneficiados nenhuma vez, fez um apelo, pois estamos em período de 

plantio. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna saudou o Senhor João, que retornou 

para o nosso munícipio. Disse ao Senhor Presidente desta casa, que tem observado a pavimentação 

asfáltica das ruas da nossa cidade, e sabe-se, que o contrato com a empresa responsável pela 

pavimentação vai até ao mês de fevereiro de 2023, citou que na rua Teixeira Amaral, Barro Novo 

Horizonte, o qual reside o vereador José Maria (Bena), o escoamento das águas das chuvas é muito 

forte e vem deteriorando o asfalto, então a empresa precisa realizar com agilidade a construção de 

meio fio, para que não deteriore por inteiro a pavimentação asfáltica, e sim que tenha durabilidade. 
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Disse que foi cobrado por alguns professores em relação ao não cumprimento do piso salarial dos 

professores do magistério, assim também como o vereador Luis Carlos (Carlinho) que faz parte do 

SINTEPP, pois gostaria de entender se está sendo cumprido o acordo da porcentagem entre a 

Prefeita Municipal e SINTPP, e também a possibilidade de aumentar a porcentagem do acordo, 

porque os nossos professores são merecedores de receber o piso salarial de acordo com a lei; e eu 

como vereador só posso fazer cobranças nessa casa de leis, e sugeriu que após a sessão houvesse a 

possibilidade de uma conversa com o SINTEPP e assessoria jurídica, com a Prefeita Municipal e 

Secretaria Municipal de Educação, para analisarmos a possibilidade de aumentar a porcentagem do 

piso salarial dos professores. Disse que agora a pouco conversou com o assessor jurídico da 

Prefeitura Municipal deste município, e o mesmo informou-me que foi feito análise sobre o recurso 

para a área da educação municipal, portanto, o recurso irá melhorar a partir de janeiro do próximo 

ano. Falou que ano passado diversos municípios pagaram bônus para os professores da rede 

municipal, mas infelizmente os professores do nosso município não receberam bônus, pediu que se 

caso sobrar dinheiro este ano que seja pago o bônus aos professores.  Pediu ao Presidente desta 

casa que após a sessão fossem verificar a situação da rua do Bairro Novo Horizonte. Finalizou 

agradecendo a presença de todos, e colocou-se à disposição do poder legislativo e da população. O 

vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna em nome do Senhor Presidente saudou a 

mesa diretora, os nobres colegas vereadores, os funcionários da educação, os funcionários desta 

casa e demais presentes. Fez uma cobrança ao Senhor Presidente em relação que encontra-se 

parada a obra da escola da Comunidade Boa União, pediu ao Senhor Presidente que leve ao 

conhecimento da Senhor Prefeita a situação da paralização da obra da referida escola, para que seja 

dada continuidade a obra, pois os alunos e professores merecem uma infraestrutura de qualidade. 

Falou que não sabia que o SINTEPP estaria presente nesta casa de leis, portanto, eu e o vereador 

Joelson dialogamos com o assessor jurídico da prefeitura municipal em relação a possibilidade do 

cumprimento do piso salarial dos professores, pois nos vereadores ficamos felizes quando uma lei 

ou piso é aplicado, e é necessário que os profissionais da educação sejam valorizados, para que eles 

possam transmitir os seus conhecimentos com qualidade. Pediu ao Senhor Presidente desta casa 

que possamos verificar meios para agilizar a recuperação das estradas vicinais, pois o inverno 

Amazônico está se aproximando. Falou em encontrar uma solução em relação ao número reduzido 

de maquinários do município, e sugeriu a Prefeita Municipal que verifique a possibilidade de alugar 

maquinários, afim de garantir a qualidade do deslocamento dos munícipes das comunidades até a 

sede do munícipio. Disse que durante a sua campanha a candidato ao cargo de vereador prometeu 

ao povo da região Ribeirinha, que faria de tudo para melhorar a qualidade de vida dos munícipes 

que residem na região, frisou que solicitou através de anteprojeto de lei a criação da secretaria 

municipal ou diretoria de caça e pesca para a região Ribeirinha. Falou que através de requerimento 

solicitou a recuperação da estrada que dá acesso a Vila Santana do Capim. Disse que na sua 

campanha política para vereador prometeu para a população da região Ribeirinha, que eleito fosse 

iria  levar melhorias de atendimento na área da saúde pública a população da referida região, 
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portanto, ainda não conseguiu levar atendimento de saúde a todos ribeirinhos, mas aos poucos vou 

levando, porém em breve iremos conseguir atender toda demanda. Agradeceu e desejou um dia 

cheio de muita paz e bençoas a todos. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna 

cumprimentou bom dia a todos os presentes e as pessoas que assistem pela rede social facebook. 

Falou que estávamos quase há três meses sem realizar sessão neste poder legislativo, por motivo 

que o prédio estava em reforma e ampliação, portanto, nesse período realizamos sessões itinerantes 

nas comunidades; Cajueiro, Repartimento, Ipitinga e São Pedro km 16, e também realizamos 

algumas reuniões na Secretaria Municipal de Assistência Social, frisou sentimentos de felicidades 

pelas sessões itinerantes em levar conhecimento a população das comunidades, sobre a realidade 

do papel do vereador; disse que está chegando ao fim da sua gestão como presidente deste poder 

legislativo, e pediu que o próximo presidente dê continuidade nas sessões itinerantes no município.  

Parabenizou a Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão pelas seguintes obras: a construção da praça e 

da quadra de esportes na Vila do km 75,  essas obras foram inauguradas no início deste mês; 

construção das praças  das comunidades São Pedro do Ariramba e Boa Vista, as mesma foram 

inauguradas há um semana, frisou que sabe que ainda falta muitas coisas a serem feitas no 

município, e em breve será inaugurado a reforma do galpão do agricultor. Falou sobre a qualidade 

do serviço de reforma da quadra de esportes do Bairro Vila Nova, pediu a todos os munícipes que 

cuide da referida quadra, por motivo das dificuldades de conseguir recursos para a reforma de 

quadras. Falou que assim que concluir a reforma da quadra de esportes do Bairro Vila Nova, em 

seguida iniciará a reforma da quadra de esporte do Bairro Aparecida. Relatou que assistiu um vídeo 

de crianças tomando banho dentro do chafariz da Praça JK do Centro da cidade. Convidou os 

vereadores para participarem de um evento de entrega de certificado da guarda municipal amanhã 

(23), às 08:hs30min., neste Poder legislativo, destacou que é uma conquista, e já conseguimos os 

coletes para os guardas e estamos tentando conseguir um automóvel ou motos, para ajudar a polícia 

civil e militar. Falou que a Prefeita Municipal, não fez o processo seletivo da guarda municipal, 

portanto, a mesma tem até 03 (três) anos para fazer o processo seletivo, explicitou que no ano 

passado não foi possível realizar o processo seletivo da guarda municipal, por conta do aumento do 

piso salarial dos professores, deixando o recurso do município insuficiente  para fazer o processo 

seletivo acima; relatou que a Prefeita Municipal tem o planejamento de implantar 20 (vinte) 

guardas municipais, por enquanto no próximo ano a guarda municipal iniciará os serviços com 06 

(seis) guardas municipais contratos durante um ano, frisou que a Prefeita Municipal está tentando 

conseguir recurso no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para o próximo ano,  para 

manter os guardas e aumentar a quantidade.  Falou sobre o FPM do município que no dia 30 de 

outubro foi descontado R$ 247.000,00(duzentos e quarenta e sete mil reais) e dia 10 de novembro 

foi descontado quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), isso deixa a gestão municipal em uma 

situação complicada, sendo que o nosso município já tem o recurso baixo, disse Deus na frente e 

continuaremos. Explicitou que há duas semanas esteve em Brasília juntamente com a Senhora 

Prefeita Municipal, e os mesmos conseguiram: 02 (duas) ambulâncias através do Deputado Federal, 
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Cristiano Vale; recursos de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para a área da saúde 

pública; emendas de custeio; crédito de mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a partir  de 

fevereiro do ano de 2023, para a saúde pública; o município recebeu este ano emendas especiais no 

valor de mais de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais);  disse que está previsto o 

município receber quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no ano de 2023, que será 

destinado para as reformas das escolas municipais: Raimunda Mendes de Queiroz, Maria Peniche, 

Raul Vilela e outras, e também a reforma do mercado municipal. Falou que o DNIT quer retirar o 

Semáforo instalado no centro da cidade. Falou sobre as lombas que foram construídas pelo DNIT 

recentemente na BR 010 km 75 Vila Fátima, sendo que tem nesta casa de leis requerimentos da sua 

autoria e de autoria do vereador Joelson solicitando ao DNIT construção de lombadas para a 

referida Vila desde o ano de 2017, mas infelizmente só agora foram construídas as lombadas, após 

um acidente com vítima fatal. Falou que o DNIT não autorizou a Prefeita Municipal a executar a obra 

de construção do pórtico da entrada e saída da cidade, relatou que o DNIT deveria se preocupar 

com a péssima condição do acostamento da RD. BR 010, citou que o acostamento do Posto Goiabeira 

até o Posto JS, está em péssimas condições, frisou que a primeira vez que ver uma instituição 

atrapalhar o desenvolvimento do município, que já viu a instituição ajudar. Ressaltou que o dinheiro 

está na conta bancária da prefeitura municipal há 04 meses para a construção do pórtico, e 

conseguimos regularizar a construção do pórtico e em breve iniciará a construção do mesmo. 

Ressaltou que a prefeita municipal está sempre indo à Brasília em busca de recursos para o nosso 

município. Destacou que no fim do mês de dezembro deste ano, o município receberá uma patrol 

no valor de R$ 1.450.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais), para ajuda na recuperação das 

estradas vicinais do município. Agradeceu todos os deputados e senadores pela receptividade em 

Brasília. Acredito que no ano de 2023 será melhor que este ano.  Agradeceu a presença de todos. 

Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 

Sessão, às 12:hs14min., convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão 

no dia 29 de novembro de 2022, e não havendo mais nada a tratar o primeiro secretário em 

exercício 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 Lucilvio da Costa Lima, 1º secretário em exercício:__________________________________________________ 

Joelson da Silva Oliveira, 2º secretário em exercício:______________________________________________________ 

José Rivanaldo Araújo:______________________________________________________________________________________ 

Luis Carlos Araújo do Nascimento: _________________________________________________________________________ 

Rosinaldo Lima de Moura:__________________________________________________________________________ 
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