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Ata da Sessão Extraordinária nº002/2019. 

1º Período, 3ª Sessão Legislativa, 7ª Legislatura, realizada em vinte e 
oito de junho de dois mil e dezenove. 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove 
horas, no prédio da Câmara Municipal de Aurora do Pará, a vereadora 
primeira secretária assumiu a presidência da reunião e solicitou que o 
vereador Francisco de Assis da Silva Araújo para que assumisse a 1ª 
secretaria e convidou o vereador Joelson da Silva Oliveira que assumisse 
a 2ª secretaria. Em seguida a Senhora presidente solicitou ao segundo 
secretário em exercício que fizesse a verificação de quórum onde 
constou a presença dos seguintes Edis: Maria Odília dos Santos 
Carvalho-Presidente em exercício; Francisco de Assis da Silva 
Araújo-1º Secretário em exercício; Joelson da Silva Oliveira–2º 
Secretário em exercício; Clara Regina Sales Dias, Euclênio Arruda 
de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Magno 
Rodrigo Pereira Miranda, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, 
Valdinei das Graças Chaves. A ausência justificada do Vereador 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo. Após constatar número 
legal, invocando a benção de Deus, a Senhora Presidente em exercício 
declarou aberta a presente Sessão Extraordinária. Expedientes, não 
houve. Ato contínuo a Senhora presidente em exercício solicitou ao 
primeiro secretário em exercício fizesse a leitura da matéria em pauta, 
tendo o mesmo lido o Parecer Conjunto nº05/2019, da Comissão de 
Justiça e Redação de Leis e Comissão de Finanças e Orçamento, ao 
Projeto de Lei nº003/2019, origem Poder Executivo Municipal, assunto: 
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentária-LDO, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras 
providências. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, passaremos 
para a Segunda parte da Ordem do Dia. Ato contínuo, a Senhora 
Presidente em exercício colocou a matéria em discussão e votação. O 
Parecer Conjunto nº05/2019, da Comissão de Justiça e Redação de Leis 
e Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº03/2019, 
assunto: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentária-LDO, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras 
providências. Em discussão, o Vereador Joelson da Silva Oliveira, 
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Presidente da Comissão de Justiça e Redação de Leis e também Relator 
da Comissão de Finanças e Orçamento, bem assim os demais membros 
das comissões, após análise detalhado do projeto de lei supracitado, 
decidiram parecer favorável. A Senhora Presidente em exercício 
submeteu à votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Ato contínuo, a Senhora Presidente franqueou a palavra aos 
Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem 
tema livre. Não havendo inscritos. Ato contínuo, a Senhora Presidente 
agradeceu os Senhores Vereadores e as Comissões pela apreciação do 
referido projeto. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a 
Sessão Extraordinária, às dez horas e quinze minutos. Em seguida 
mandou lavrar a presente Ata, que após lida, discutida e aprovada será 
assinada pela Presidente em exercício, Primeiro Secretário em exercício, 
Segundo Secretário em exercício e demais Vereadores presentes.  
 
Maria Odília dos Santos Carvalho, Presidente em exercício: _______________ 
 
Francisco de Assis da Silva Araújo, 1º Secretário em exercício:____________ 
 
Joelson da Silva Oliveira, 2º Secretário em exercício:_______________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_______________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:____________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:_______________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: _____________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda:_____________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:_______________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:__________________________________________________ 
 
 


