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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos, do 1ºperíodo, da 3ª Sessão Legislativa, 
da 8ª Legislatura, realizada em 15 de fevereiro de dois mil e vinte e três.  
Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 Palácio Ernane 
Fernandes Gusmão. O Senhor Presidente constatou a presença dos seguintes Edis: José 
Rivanaldo Araújo-presidente; José Lucilvio da Costa Lima-1º secretário; Luis Carlos 
Araújo do Nascimento-2º secretário; Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da Silva 
Araújo, José Maria de Souza Moreira, Magno Rodrigo Pereira Miranda, Pedro Nunes 
Pantoja, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de Moura. A ausência justificada do 
vereador Joelson da Silva Oliveira. Após constatar número legal o Senhor Presidente 
invocando a benção e proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão Solene de Abertura 
dos Trabalhos do primeiro período legislativo de 2023, da oitava legislatura da Câmara 
Municipal de Aurora do Pará. O Senhor Presidente agradeceu a presença dos Padres José 
Fernando Brito (Fernando) e José Silva Borges (Zezinho), da Paróquia São Raimundo Nonato de 
Aurora do Pará. O Senhor Presidente convidou o Padre José Fernando Brito (Fernando), para 
fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, cumprimentou em nome do Presidente desta casa 
saudou todos os vereadores e demais presentes, leu em II Cônicas capítulo 1 versículo 7:12. 
Ressaltou que os Senhores vereadores têm a missão de legislar em função do povo com 
sabedoria, e acima de tudo com humildade. Frisou que as pessoas que exercem cargos públicos 
devem administrar para o povo, para que o nosso município cresça ainda mais cada dia, e 
também pediu sabedoria as pessoas que exercem cargos públicos neste município como nas 
áreas da educação, da saúde, da agricultura e em diversas áreas públicas, para que possam 
melhorar os serviços públicos, e em especial que o município seja administrado para as pessoas 
mais pobres. Dando sequência o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores que dela quisessem fazer uso. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou 
a tribuna. Agradeceu a presença e desejou boas-vindas aos Padres Zezinho e Fernando, ambos 
da nossa cidade. Agradeceu a presença do vice-prefeito Francisco Maurisberto (Beto), do ex-
vereador Aldemir, da Sra. Dicelma Gerente do Banco Banpará e demais presentes. Hoje se inicia 
os trabalhos, e desejou boa sorte aos vereadores da nova mesa diretora José Rivanaldo, 
presidente, José Lucilvio 1º secretário e Luis Carlos 2º secretário. Desejou a todos vereadores e 
demais presentes, que este ano seja um ano de muitas conquistas a cada um de nós. Sabemos 
dos nossos deveres que é representar o povo, e pediu aos nobres colegas vereadores que vão 
com seus deputados em busca de recursos para o nosso município. Sabemos que cada um de 
nós temos as nossas divergências políticas, pensamentos diferentes mais nunca esquecendo em 
primeiro lugar o respeito entre nós. Desejou que em 2023 seja um ano repleto de conquistas, 
como emendas parlamentares e melhorias para a nossa população. Finalizou desejando a paz 
do Senhor a todos. O vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna cumprimentou 
todos os presentes. Agradeceu a presença dos Padres Zezinho e Fernando. Ressaltou que 
estamos retornando os trabalhos legislativo, e pediu aos nobres colegas vereadores que neste 
ano continuaremos trabalhando pela melhoria do povo de Aurora do Pará. Destacou que 
continuará fazendo o seu papel de vereador fiscalizando, cobrando entre outros. Pediu o apoio 
da prefeita municipal para que faça o melhor para o nosso Município. O vereador José 
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Antônio da Silva Araújo usou a tribuna, inicialmente agradeceu a Deus por mais uma 
oportunidade de estarmos presente nesta sessão. Falou que esta casa no período de recesso fica 
meio sem vida, e quando retornamos as sessões nas terças-feiras volta a movimentação da 
população nessa casa, os trabalhos legislativos como a apresentação de requerimentos de 
solicitações de melhorias, ou seja, alguns problemas existentes nas comunidades. Então é uma 
satisfação retornar aos trabalhos. Fez agradecimentos a Deus por estarmos aqui todos com 
saúde. Agradeceu a presença dos padres já mencionados, das autoridades e demais presentes. 
Disse a população de Aurora do Pará, que estamos aqui neste retorno para darmos 
continuidade aos trabalhos legislativos, que certamente irão contribuir para melhorias de 
qualidade de vida do nosso povo. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna em 
primeiro lugar fez agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade. Cumprimentou os 
vereadores José Rivanaldo e José Lucilvio e demais nobres vereadores presentes. Agradeceu a 
presença dos padres Fernando e Zezinho, ex-vereador Aldemir, Francisco Maurisberto (Beto) 
vice-prefeito e demais presentes. Falou que no período recesso parlamentar continuou fazendo 
seu trabalho de vereador e continuará fazendo seu trabalho, juntamente com o presidente, José 
Rivanaldo nesse primeiro período.  O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna 
cordial bom dia a todos os presentes. Cumprimentou o vice-prefeito Francisco Maurisberto 
(Beto), ex-vereador Aldemir, as esposas dos vereadores presentes, os padres Fernando e 
Zezinho, os funcionários desta casa, nova Mesa Diretora desta casa para o biênio 2023/2024. 
Disse que o legislativo voltou aos trabalhos, que vem fazendo no nosso município para que 
pegue um rumo melhor. Demonstrou sentimentos de felicidades em relação as construções que 
estão sendo feitas no município, e parabenizou a administração municipal pelas obras feitas. 
Frisou que Aurora do Pará é um dos poucos municípios que não arrecadar impostos, como 
IPTU, não cobra abastecimento de água, não possui royalties, citou que há 22 anos morou no 
Município de Redenção, e o referido município já cobrava uma taxa de R$ 30, 00 (trinta reais) 
mensal pelo fornecimento de água a população; relatou o nosso município tem dificuldades 
financeiras, por motivo que não arrecadar impostos já mencionados. Disse que a  população 
cobrar pela falta de manutenção de iluminação pública, frisou que é muito autêntico, e fala para 
o cidadão que  vocês não pagam IPTU e nem fornecimento de água, dessa forma fica difícil 
cobrar melhorias na manutenção de iluminação pública; explicitou que a prefeitura é a maior 
fonte de emprego e renda da população Aurorense, infelizmente a prefeitura não dar conta de 
emprega todos Aurorenses. Também estar feliz porque está sendo feita a obra do pórtico da 
nossa cidade, porém esse pórtico é um pedido seu de muito tempo, a qual identificará a entrada 
e saída da nossa cidade. Disse que há três anos recebeu visitas de seus amigos que são 
vereadores dos Municípios Redenção e Conceição do Araguaia, e os mesmos passaram para o 
Município de Mãe do Rio, por conta que a nossa cidade não tem identificação de entrada e 
saída, e os mesmo pensaram que a nossa cidade era uma Vila. Ressaltou que só fala a verdade 
nesta casa, se não for a verdade rasgaria os seus 03 (três) diplomas de mandatos consecutivos 
de vereador. Citou que esse governo municipal sabe, atender, dialogar, respeitar, e os outros 
governos não tinha nada disso, só quem passou por esta casa sabe, tudo que você pedia a 
dificuldade era grande, portanto, hoje nos vereadores pedimos da prefeita, e a mesma nos 
atende dando uma resposta da possibilidade de atendimento ou não. Frisou que cobramos da 
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prefeita por que a população nos cobra melhorias, e a mesma atende todos e tentar resolver o 
problema de um munícipe. Ressaltou que as vezes se paga caro por ser uma pessoa autêntico,  
porque sempre fala a verdade, porém as vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Leu 
uma frase “a classificação da sociedade não será possível, se um anterior as distribuições desses 
valores são abusivas e merece toda a nossa atenção, pois cumpre com seus deveres de dirigir 
pela sociedade. Disse que neste ano estará tentando fazer sempre pela melhoria de Aurora do 
Pará. Falou que as pessoas comentam pedindo a instalação de uma empresa para gerar 
emprego, citou que a empresa para ser instalada no município precisará de um terreno, e 
também ser isentos de impostos, porém a prefeitura enfrenta dificuldades, por motivo que não 
possui terrenos próprios para doação, para instalação de empresas. Agradeceu a presença de 
todos. Agradeceu as pessoas que acompanham ao vivo pela rede social facebook. O vereador 
Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna em nome do Senhor Jesus saudou todos os presentes. 
Demonstrou felicidades em voltar a esta casa aos trabalhos legislativos. Disse que vai entrar em 
breve com um projeto de lei solicitando que o recesso parlamentar desta casa seja igual ao da 
ALEPA, nos períodos de 23 de dezembro a 1º de fevereiro e de 18 a 31 de julho, por causa que o 
nosso recesso é muito logo nos períodos de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. Falou que cada 
um vereador tem ideias diferentes, portanto, a sua opinião que não é o momento de cobrar pelo 
abastecimento de água e nem IPTU, porque o povo de Aurora do Pará é muito carente, quem 
sabe futuramente. Colocou-se à disposição da nova mesa diretora desta casa, para que juntos 
iremos buscar recursos para o município. Explicitou que o dever do vereador e pedir recursos 
para o município, fazer requerimentos, fiscalizar, porém o vereador não executa obras, citou 
que o dever de executar obras é da prefeita e do secretário de obras. Finalizou desejando que 
Deus abençoe a todos. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a tribuna, 
cumprimentou a mesa diretora desta casa, a prefeita municipal, ex-vereador Aldemir e demais 
presentes. Cumprimentou as pessoas que assistem pela rede social facebook. Justificou que 
chegou atrasado na sessão, por motivo que estava participando de uma reunião. Disse não 
poderia deixar de participar desta sessão solene de abertura dos trabalhos deste poder 
legislativo, afirmou que acredito que este ano será um ano de muita prosperidade, realizações e 
conquistas para o nosso município. Desejou sucesso a nova mesa diretora, e também possam 
conduzir esta casa com harmonia, paz, serenidade. Ressaltou que o Regimento Interno desta 
casa, a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município possam prevalecer sobre todas as 
coisas.  Afirmou que nesta casa há divergências de ideias, porém acima de tudo que a paz e o 
respeito prevaleçam aos nobres colegas vereadores. Expressou sentimentos de felicidades de 
estar contribuindo de alguma forma juntamente com demais vereadores, com a prefeita em 
prol da melhoria do nosso município. Sabemos que há muitas coisas a serem feitas, e tenho 
certeza que já fizemos muito pelo município e vamos continuar fazendo o melhor cada dia por 
este município. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna agradeceu a 
Deus pela oportunidade de estarmos juntos retornando aos trabalhos legislativos desta casa. 
Em nome do presidente desta casa saudou todos os nobres colegas vereadores, vice-prefeito 
Maurisberto (Beto), ex-vereador Aldemir e demais autoridades presentes, sua esposa Auristela, 
a Sra. Jéssica esposa do vereador José Lucilvio, a Sra. Kelli esposa do vereador José Rivanaldo e 
demais presentes. Agradeceu a presença da Sra. Dicelma, gerente do Banco Banpará e demais 
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presentes. Disse que hoje começa uma missão difícil e importante na condução dos trabalhos 
desta casa, em quanto membro da mesa diretora colocou-se à disposição do presidente José 
Rivanaldo para ajudar a conduzir os trabalhos desta Câmara. Agradeceu a presença dos padres 
e pelas palavras de Deus transmitida a todos, disse que esta casa está sempre de portas abertas 
para recebê-los. Direcionou ao vereador Magno, dizendo que está muito otimista para este ano, 
conseguindo trazer mas emendas parlamentares para melhorias do nosso povo; acredito que 
mais importante para nós é trabalhar em busca de empregos e geração de renda para o nosso 
povo através de obras. Agradeceu a presença da prefeita municipal, Vanessa Gusmão Miranda. 
Pediu aos nobres colegas vereadores que possamos manter a mesma postura dos dois anos 
anteriores, portanto, continuamos nesta casa com harmonia, mesmo descordando com algumas 
opiniões e continuaremos nos respeitando. Disse que continuaremos buscando melhorias para 
o nosso município junto aos deputados. Agradeceu a Deputada Edivalda Faro pelo 
compromisso de ajudar o município e o Deputado Beto Faro, frisou que o deputado desde 
sempre vem ajudando o município por meio de emendas parlamentares, citou os deputados: o 
ex-deputado federal, Hélio Leite e deputado federal, Júnior Ferrari entre outros deputados 
estadual e federal que também disponibilizaram emendas parlamentares para o nosso 
município. Reforçou a prefeita que a nossa convicção de estamos no caminho certo que Aurora 
do Pará vai melhorar cada vez mais, assim como os nossos mandatos de vereadores sejam 
mandatos de fato comprometido com o povo e com o desenvolvimento do município. O Senhor 
Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra a Sra. Vanessa 
Gusmão Miranda, Prefeita Municipal de Aurora do Pará, usou a tribuna em primeiro lugar 
agradeceu a Deus por estar participando dessa sessão solene. Desejou boas-vindas aos padres 
Fernando e Zezinho ao nosso município, frisou que ainda não teve o prazer de conversar com 
os mesmos, mas irá procurá-los. Falou que na semana passada esteve em Brasília/DF, 
juntamente com alguns vereadores, e ficou muito feliz de ver o compromisso dos vereadores 
com o município de Aurora do Pará, e cada conquista em conseguir recursos para Aurora 
ficávamos felizes; relatou que no mês de março deste ano irá à Brasília, por conta que no 
governo do presidente Luis Inácio da Silva (Lula), vai mudar alguns programas, segundo o 
presidente Lula quer fazer um governo mais presente com as prefeituras municipais; fomos 
informados que o programa minha casa minha vida vai voltar; relatou que tentou marcar uma 
reunião com Ministro das Cidades Jader Filho, mas infelizmente não foi possível, por motivo 
que o mesmo estava ocupado com a questão da voltar do programa Minha Casa Minha Vida, o 
Ministrou informou que no mês de março atenderia a sua pessoa, frisou vocês podem ter 
certeza que irei pedir um conjunto habitacional para o nosso município. Ressaltou que 
conseguiu hoje R$ 1.500.000,00 (hum milhão e meio de reais), para área da saúde, e também 
recursos para a infraestrutura das estradas vicinais, ambos recursos serão disponibilizados no 
mês de março do corrente ano; destacou que está tentando conseguir uma UBS fluvial para os 
ribeirinhos, essa UBS é um sonho tanto para a prefeita quanto para os ribeirinhos, relatou que 
sabe das dificuldades que os ribeirinhos enfrentam para chegarem até a sede do município em 
busca de atendimentos médico, odontológico entre outros, essa UBS fluvial levará 
atendimentos permanente para os ribeirinhos. Citou que já iniciaram as obras das construções 
da Orla, do pórtico de saída e entrada cidade, a reforma da praça do km 16, a construção da 
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praça na Vila Ipitinga. Destacou que em breve serão construídas as praças nas Comunidades: 
Jacaminzinho, Fé em Deus e Bom Remédio.  Sabemos que ainda tem muitas coisas a serem 
feitas, portanto, vai terminar seu mandato, e vai faltar muitas coisas a fazerem. Falou da sua 
preocupação em relação as escolas municipais das Comunidades Ipitinga e Repartimento, as 
mesmas estão precisando de reformas urgentemente, porém já conseguiu uma emenda 
parlamentar para fazer a reforma da escola da comunidade Ipitinga, e está tentando conseguir 
emendas parlamentares para a reforma das escolas municipais da Comunidade Repartimento e 
Escola Maria Peniche no Bairro Aparecida, explicitou que o recuso do município é insuficiente 
para executar as reformas das escolas já mencionadas, por motivo que são escolas de grande 
porte. Disse que em breve o município receberá uma máquina patrol, por meio de emenda 
parlamentar do deputado federal, Júnior Ferrari. Ressaltou que tanto eu quanto os vereadores 
não vamos medir esforços para correr atrás de recursos para beneficiar o nosso município. 
Pediu aos vereadores que continuem com o compromisso por Aurora, assim a tendência é 
desenvolver cada vez mais o nosso município. Parabenizou o presidente desta casa José 
Rivaldo, e espera que durante esse biênio de 2023/2024, faça um bom trabalho. Desejou sorte a 
todos os vereadores e as demais pessoas presentes. Pediu desculpa a todos que irá se ausentar, 
por motivo que irá no Banco Caixa e atender as pessoas na prefeitura municipal. O vereador 
José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, cumprimentou os nobres pares, os padres 
Fernando e Zezinho, o vice-prefeito Maurisberto, ex-vereador Aldemir, a prefeita municipal, 
todos os funcionários desta casa e demais presentes.  Agradeceu a mesa diretora anterior desta 
casa pelos trabalhos nos últimos dois anos. Ressaltou que como primeiro secretário da atual 
mesa diretora e demais membros estão para contribuir com o nosso município da melhor 
forma possível. Ressaltou a gratidão pela sua ida a Brasília na semana passada, onde visitamos 
os Ministérios do FDNE, da saúde, da educação, e também a Câmara dos Deputados e o 
Congresso Nacional, em busca de melhorias para o nosso município. Compartilhou o 
pronunciamento da prefeita em relação a conseguir uma UBS fluvial para a região do Rio 
Capim, ressaltou que é fundamental essa UBS, para a população ribeirinha com atendimento 
médico, odontológico e outros, relatou que a população ribeirinha enfrenta dificuldades 
financeiras para vim até a sede do município em busca de atendimento médico, citou que as 
mulheres grávidas para fazer o pré-natal, hipertensos, essas pessoas são que mais tem 
dificuldades financeiras  entre outras; ressaltou que a deputada federal, Alessandra lutará para 
conseguir uma UBS fluvial para o nosso município. Cumprimentou a Sra. Dicelma, gerente do 
Banco Banpará, a prefeita municipal. Direcionou aos padres Fernando e Zezinho, dizendo que 
no mês de dezembro do ano passado no encerramento dos trabalhos da Câmara, apresentou 
um requerimento de moção de aplausos aos padres Juarez e Flávio pelo feito neste município, 
porque vocês são as pessoas que pregam a paz, tranquiliza e que ajuda as pessoas mais 
necessitadas. Desejou boas-vindas aos padres Fernando e Zezinho, disse que as portas desta 
casa estão sempre abertas para vocês. Agradeceu aos nobres colegas vereadores pela votação 
dessa mesa diretora para o biênio de 2023 a 2024.  Deixou uma mensagem do pensador Dalai 
Lama “só existir dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se 
chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver”. 
O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra ao Sr. 
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Francisco Maurisberto Freires de Araújo, Vice-Prefeito Municipal deste município 
Inicialmente agradeceu a Deus por mais um dia. cumprimentou a nova mesa diretora e demais 
vereadores presentes, a prefeita Vanessa Gusmão. Desejou boas-vindas aos padres já 
mencionados da Paroquia São Raimundo Nonato. Falou que foi vereador desta casa por 05 
(cinco) mandatos, e sei que cada um dos senhores vereadores almeja que a população tenha 
dias melhores, e colocou-se à disposição dos senhores vereadores. Agradeçeu a atenção de 
todos e desejou que esse ano seja repleto de realizações, pois o nosso município merece, por 
que é um povo trabalhador e anseiam por dias melhores. Aproveitou a presença da prefeita e 
disse que está sendo cobrado pela população em relação a situação precária da estrada vicinal 
que dar acesso a Comunidade Jabuti; relatou que na comunidade da Roçinha os alunos estão 
perdendo aula, devido a ponte que está sem condições de tráfego; falou que os moradores da 
comunidade do Mangueirão do km 59, que dar acesso a Comunidade Santa Luzia, estão lhe 
enviando mensagens através de aplicativo WhatsApp, cobrando que escolar não está 
transportando os alunos, pelo motivo de uma ponte que está intrafegável,   então aproveitei o 
momento, pois não sei se estão cobrando dos senhores vereadores, pediu a prefeita que tome 
as devidas providências em caráter de urgência referentes a manutenção das pontes das 
referidas comunidades, reforçou que as situações sejam resolvidas. O vereador José 
Rivanaldo Araújo usou a tribuna, cumprimentou bom dia a todos os presentes. Em primeiro 
lugar agradeceu a Deus por essa oportunidade.  Compartilhou o pronunciamento do padre 
Fernando referente pedi sabedoria a Deus, ressaltou pedindo um pouco de sabedoria a Deus 
para conduzir os trabalhos deste poder legislativo. Agradeceu a presença da Prefeita, Vanessa 
Gusmão, do vice-prefeito Francisco Maurisberto, dos Padres Zezinho e Fernando. Ressalto que 
enviou um ofício convite para o Pastor Dayton da Igreja Assembleia de Deus de Aurora, para 
participar desta sessão solene, mas o mesmo não compareceu. Ressaltou que como Presidente 
desta casa e juntamente com os vereadores precisamos fazer um bom trabalho, e frisou podem 
contar seu apoio. Agradeceu todos os funcionários desta casa, e as pessoas que estão nos 
assistindo através das redes sociais, e demais pessoas presentes. Agradeceu os deputados 
estadual e federal e senadores que mandaram emendas parlamentares para o nosso município, 
em especial aos deputados Júnior Ferrari e o deputado estadual Wenderson Azevedo Chamon 
(Chamonzinho). Disse que esteve em Brasília na Semana passada participando de Congresso 
Nacional Legislativo Municipal, na oportunidade visitou o gabinete do deputado federal, Júnior 
Ferrari, juntamente com o nobre colega vereador Magno Miranda, porém o deputado falou que 
vai disponibilizar uma máquina  Patrol para o nosso município, pediu ao mesmo que no 
momento da entrega da patrol estivesse presente juntamente com a Senhora prefeita, e 
também convidou os vereadores para participarem no dia do recebimento da máquina patrol.  
Leu uma a frase do pensador Eduardo Galeano “Somos o que fazemos, mas somos 
principalmente, o que fazemos para mudar o que somos”. Finalizou pedido que Deus nos 
abençoe grandemente. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente sessão solene, às 10:hs33min., convidando os Senhores 
Vereadores para participar da primeira sessão ordinária, no dia 28 de fevereiro de 2023, e não 
havendo mais nada a tratar eu_______________________________1º secretário da Câmara Municipal de 
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Aurora do Pará, lavrei a presente Ata que após lida, discutida e votada será assinada por mim, 
pelo Presidente e pelos demais Vereadores.  
 
José Rivanaldo Araújo, presidente:_____________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima, 1ºsecretário:_____________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento: 2º secretário:_____________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:______________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:___________________________________________________________________________ 
 
José Maria de Souza Moreira:___________________________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda:______________________________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja:__________________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:____________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:______________________________________________________________________________ 
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