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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 008/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e cinco de maio de dois mil e vinte 
e um.  
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze 
minutos, no plenário Nelito Pastana da Câmara Municipal de Aurora do Pará Palácio Ernane 
Fernandes Gusmão, 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-1ºsecretario; Pedro Nunes Pantoja-2º secretário; 
José Antônio da Silva Araújo, Joelson da Silva Oliveira, José Lucilvio da Costa Lima, José 
Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo 
Lima de Moura. A falta justificada do vereador Euclênio Arruda de Souza, o mesmo encontra-se 
de atestado médico, por motivo de recuperação de uma cirurgia hérnia umbilical, realizada na terça-
feira anterior. Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor 
Presidente declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Pedro Nunes Pantoja, para 
fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 33 versículos 12. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura da Ata da sessão ordinária do dia 18/05/2021, 
após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em votação, aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário continuou com a 
leitura dos expedientes; Fazer uso da tribuna livre, Senhor Celson dos Santos Lopes- Coordenador 
da Associação dos Feirantes de Aurora do Pará, assunto: sobre as dificuldades dos feirantes do 
Galpão do Agricultor de Aurora do Pará. Projeto de Lei nº 01 de 21 de maio de 2021, de autoria do 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, assunto: estabelece feriado municipal em Aurora do 
Pará no dia dos professores, 15 de outubro de cada ano, e dá outras providências. O Parecer 
Legislativo nº 006/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, ao projeto de Lei nº 006/2021, 
de autoria do Poder Executivo Municipal, assunto: que dispõe sobre o nome do Posto de Saúde do 
km 16, Comunidade São Pedro, Localizado na zona rural de Aurora do Pará e dá outras providências. 
Requerimento Nº 052/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, assunto: solicito que seja 
feito a perfuração de um poço artesiano e a construção do elevado para dar suporte à caixa da água, 
na Comunidade Santa Rosa, neste Município. Requerimento nº 053/2021, de autoria do vereador 
José Lucilvio da Costa Lima, assunto: solicitar que seja autorizado o incentivo financeiro anual dos 
ACSs e ACEs, neste Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 054/2021, de autoria do 
vereador Rosinaldo Lima de Moura, assunto: solicito a implantação de um micro sistema de 
abastecimento de água, na Comunidade Ipixuna, neste Município. Requerimento verbal nº 
055/2021, de autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo, assunto: solicitando a reforma e 
ampliação das escolas nas seguintes comunidades: Escola na Comunidade Cajueiro e a escola 
Sagrado Coração de Jesus na Comunidade São Pedro km 16, PA 252, Município de Aurora do Pará. 
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. O Requerimento nº 
052/2021, de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. Em discussão, sem discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento nº 053/2021, de autoria 
do vereador José Lucilvio da Costa Lima. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Requerimento nº 054/2021, de autoria do vereador Rosinaldo 
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Lima de Moura. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento 
verbal nº 055/2021, de autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo. Em discussão, nenhuma. 
Em votação, aprovado por unanimidade. O Parecer Legislativo nº 006/2021, da Comissão de 
Justiça e Redação de Leis, ao Projeto de Lei nº 006/2021, do Poder Executivo Municipal. O Senhor 
Presidente colocou o referido Parecer em discussão, não houve manifestação dos vereadores, em 
seguida o Senhor Presidente colocou o Parecer legislativo nº 006/2021, juntamente com o Projeto 
de Lei n º 006/2021, ambos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. O Senhor 
Presidente fazendo uso das suas atribuições legais concedeu a palavra ao Coordenador da 
Associação dos Feirantes de Aurora do Pará, o Senhor Celson dos Santos Lopes, para falar em 
relação às dificuldades dos feirantes do Galpão do Agricultor, agradeceu pela oportunidade de se 
expressar neste plenário e também agradeceu os Senhores Vereadores e demais presentes. 
Enfatizando que a referida associação dos feirantes foi criada em 18 de abril de 2011, e até o 
presente momento os agricultores vêm lutando para vender seus produtos agrícolas no galpão do 
agricultor, mas infelizmente cada dia que passa a feira fica mais fraca, essa situação desmotiva o 
agricultor, por motivo que não tem comprador para comprar seus produtos, e pediu o apoio dos 
vereadores, da Senhora Prefeita Municipal, do vice-prefeito e da associação dos feirantes para que 
juntos possamos buscar meios para resolver a problemática da feira dos agricultores do município. 
O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de 
inscrição, para falarem em tema livre. O vereador Raimundo da Silva Amorim usou a tribuna, em 
nome do presidente desta casa e do vice-prefeito, Francisco Maurisberto Freires de Araújo 
cumprimentou todos os presentes e os que nos acompanham pela rede social. Falou que toda sessão 
nesta casa de leis é discutida a melhor forma possível como ajudar nas construções e reformas de 
pontes e recuperação das estradas vicinais do nosso município, que é sem sobra de dúvidas uma 
preocupação de todos nós legisladores. Parabenizou o Senhor Celson, pela iniciativa de vim nesta 
tribuna reivindicar melhorias para a feira dos agricultores, afirmou seu total apoio, disse que a feira 
com certeza irá funcionar, mas se faz necessário que haja a união de todos, principalmente entre o 
poder legislativo e poder executivo municipal. O vereador Rosinaldo da Lima Moura usou a 
tribuna cumprimentou todos os presentes e fez referência a todos os nobres colegas vereadores 
que tem conexão com a agricultura, como vereadores: Raimundo da Silva, José Rivanaldo e outros. 
Parabenizou o presidente da associação dos agricultores, o Senhor Celson, pela iniciativa e 
disponibilidade de vir até esta casa de leis em busca de melhorias para os feirantes de produtos 
agrícolas. Afirmou que se houver uma união de todos, a feira irá funcionar e a produção do nosso 
município não irá mais para o município vizinho de Mãe do Rio/PA, mas para que haja o escoamento 
da produção dos agricultores é necessário estradas e pontes de qualidade, e frisou que o nosso 
município possui uma extensão territorial de zona rural, não podemos deixar de esquecer da Região 
Maracaxi que engloba as Comunidades: Cajueiro, São Judas Tadeu, Monte Alegre, entre outras. O 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna em nome da Senhora Maria Helena, 
secretária parlamentar e vice-prefeito, Francisco Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou 
todos os presentes e as demais pessoas que assistem pelo facebook. Parabenizou o Coordenador da 
Associação dos feirantes de Aurora do Pará, Senhor Celson, por vim nesta casa de leis reivindicar 
melhorias para os feirantes do município, muito aqui já se falou em reuniões anteriores sobre a 
importância do crescimento agrícola, e que a agricultura é o carro chefe para o crescimento 
econômico do nosso município, e que precisamos nos unir para buscar melhorias para o município. 
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Pediu ao Senhor Presidente desta casa, que encaminhe o projeto de lei nº 01/2021, da sua autoria, 
que estabelece feriado municipal em Aurora do Pará no dia dos professores, 15 de outubro de cada 
ano, e dá outras providencias, para a Comissão de Justiça e Redação e Leis, para que seja analisado 
e dado parecer favorável ou não, após a provação do parecer juntamente com o referido projeto 
será encaminhado para o gabinete da Senhora Prefeita e posteriormente sancionado. “Justificou-se 
que os professores são formadores de opiniões e ocupam na sociedade o papel fundamental para a 
sociedade”. O vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna em nome do Senhor Presidente 
cumprimentou todos os vereadores e munícipes presentes e os que acompanham pelo Facebook. 
Parabenizou o Presidente da Associação dos Feirantes de Aurora do Pará, Senhor Celson, por está 
nesta casa de leis reivindicando melhorias para os feirantes do município. Falou que na gestão do 
ex-prefeito Jorge Pereira de Oliveira, conhecido como “Jorge Chicó”, conseguiu um emendão 
parlamentar para a reforma do galpão do agricultor, mas na época não foi possível à liberação do 
recurso para a reforma do galpão, portanto, agora a Senhora Prefeita e o vice-prefeito, conseguiram 
uma emenda parlamentar para fazer a reforma do galpão do agricultor e também para fazer a feira 
municipal funcionar. Afirmou ao Senhor Celson, que conseguiu com a Deputada Estadual Cilene 
Couto, emendas parlamentares para aquisição de dois tratores agrícolas para ajudar no 
desenvolvimento da agricultura do nosso município. Pediu ao Senhor José Antônio, lider de governo 
deste município, que solicite da Senhora Prefeita as seguintes providências: uma carregadeira para 
transportar os tratores de pequeno porte até área dos produtores agrícolas; aquisição de um garfo 
para ajudar na mecanização das áreas dos agricultores. Agradeceu a Senhora Prefeita Municipal, 
Senhora Vanessa Gusmão Miranda por ter lhe enviado o kit prefeita, ressaltou que irá levar o kit 
para a Deputada Estadual Cilene Couto, para que seja providenciada a primeira emenda 
parlamentar para o nosso município. Afirmou que o nosso comércio local tem tudo para crescer 
desde que todos se unam, e pediu a todos que se conscientize que fazendo suas compras no 
comércio local estão contribuindo para o desenvolvimento econômico do município; disse que “uma 
boa parte da população do município faz compras no município vizinho de Mãe do Rio”, frisou que 
faz suas comparas no comércio da nossa cidade, especificou que não compra os itens de bebidas 
alcoólicas, por motivo que as bebidas são para a lanchonete do seu posto de combustível JS, 
destacou que os produtos alimentícios nos comércios da nossa cidade são mais em conta de preços 
do que na cidade de Mãe do Rio.” Falou que como empresário deste município conseguiu instalar 
sua empresa JS que gera emprego e renda e está providenciando outra empresa para gerar emprego 
para os nossos munícipes. Pediu a todos os vereadores que se unam e deixem de politicagem para 
que possamos trazer o desenvolvimento para o município. O vereador José Lucilvio da Costa 
Lima usou a tribuna em nome do líder de governo municipal, saudou todos os colegas vereadores 
presentes e demais munícipes que nos assiste pela rede social Facebook. Parabenizou e agradeceu 
o Presidente da Associação dos Feirantes de Aurora do Pará, Senhor Celson, por está nesta casa de 
leis reivindicando melhorias para os feirantes do município. Disse que para o município receber 
uma empresa é necessário que haja desenvolvimento no comércio local. Parabenizou o Senhor 
Celson por acompanhar esta sessão e por entender o papel do vereador, que é criar projetos de leis, 
aprovar matérias que beneficie a população e fiscalizar entre outros; afirmou que todos trabalham 
de acordo com Regimento Interno desta casa de leis e que todos os requerimentos apresentados 
são todos fundamentados e voltados para o desenvolvimento do município e da sociedade, mas se 
faz necessário que a sociedade participe. Solicitou ao líder de governo municipal José Antônio da 
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Silva Araújo, que encaminhe um ofício para a Senhora Prefeita Municipal solicitando a recuperação 
da tubulação de esgoto da Rua São José no Bairro Aparecida. Agradeceu a Senhora Prefeita por ter 
atendido o requerimento nº 039/2021 da sua autoria, sobre a recuperação da ponte da Comunidade 
Jabuti. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna cumprimentou todos os 
vereadores, e saudou os demais presentes e os que nos acompanham pela rede social faceboock. 
Inicialmente registrou a ação oftalmológica do Hospital Rodrigues Ladim, que está acontecendo no 
município que é de fundamental importância o atendimento para a população Aurorense; 
Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, por estar prestando total apoio a ação 
oftalmológica, frisou que ação está evitando que os nossos munícipes se desloquem para outras 
cidades em busca de atendimento oftalmológico. Ressaltou que a regulação da Secretaria Municipal 
de Saúde, tem dificuldades de fazer agendamentos de consultas oftalmológicas nas clínicas. 
Parabenizou o Senhor Celson, Coordenador da Associação dos Feirantes, pela iniciativa de está 
nesta casa de leis e fazer o uso desta tribuna e expressar os seus anseios de melhorias em relação à 
feira já mencionada, agradeceu o mesmo pela consideração e pela respeito a todos os vereadores. 
Direcionou sua fala ao Senhor Celson, dizendo que em relação ao funcionamento da feira no galpão 
do agricultor, vem batendo nesta tecla desde quando foi vereador em 2008, sempre afirmou que 
temos que buscar meios para o desenvolvimento do município, inicialmente temos a ferramenta de 
maior porte que é a agricultura, disse que neste momento passa a acreditar que o nosso sonho se 
tornará realidade. Frisou que em campanha política com o candidato a prefeito deste município o 
saudoso Ernane Fernandes Gusmão, sempre discutiu com mesmo assuntos relacionados à 
agricultura do município, portanto, a Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão, filha do saudoso Ernane 
Fernandes se elegeu a Prefeita Municipal de Aurora do Pará na última eleição, e a mesma irá dar 
continuidade nos projetos tão sonhados pelo saudoso seu pai. Sabemos que há uma necessidade do 
funcionamento da feira, e é um sonho nosso, é um compromisso para que venha acontecer, que será 
ponta pé inicial para o desenvolvimento comercial e econômico para o município. Relatou que 
temos que sonhar juntos para realizar juntos, porque não vai ser esta casa legislativa, nem o poder 
executivo municipal que vai fazer funcionar a feira do agricultor, nós temos que ter um trabalho em 
sintonia, sincronizado entre o poder executivo, poder legislativo, comércio local e agricultores entre 
outros. É o dever da Senhora Prefeita fazer a recuperação das estradas vicinais para dá acesso ao 
escoamento da produção agrícola, mas é o direito do produtor ter a consciência de vender sua 
produção dentro do seu próprio município, e por outro lado temos que viabilizar a compra da 
produção de nossos produtores, citou que se faz necessário que a prefeitura municipal viabilize o 
transporte de toda a produção agrícola dos produtores até a sede do município, estamos 
aguardando uma emenda parlamentar para que seja feito uma nova estrutura no galpão do 
agricultor, deixou seu total apoio a este projeto. Ressaltou dizendo ao Senhor Celson, que todos nós 
vereadores estamos empenhado para que a feira dos agricultores venha acontecer juntamente com 
a Senhora Prefeita. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna, agradeceu a Deus por tudo, 
cumprimentou todos os vereadores, funcionários desta Casa e demais presentes e os que 
acompanham pelo facebook. Falou ao Coordenador da Associação dos Feirantes, Senhor Celson, que 
o mesmo pode contar com seu apoio, frisou como agricultor e produtor rural conhece muito bem a 
realidade da agricultura do município, e também conhece o caminho certo para fortalecer a 
economia do município é investir na agricultura, porque o nosso município é mais de 70% (setenta 
por cento) zona rural, portanto, a feira do agricultor tem tudo para funcionar com sucesso, e 
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também tem todo o apoio do poder legislativo e do poder executivo municipal. O vereador Pedro 
Nunes Pantoja usou a tribuna cumprimentou todos os presentes nesta casa de leis e os que 
acompanham pelo Facebook. Agradeceu a Senhora Prefeita por atender seu requerimento de 
melhoramento da água potável da Comunidade Santa Rosa. Pediu ao Senhor José Antônio, líder de 
governo, que encaminhe um ofício para a Prefeita Municipal solicitando reparos na iluminação 
pública nas seguintes Comunidades: Bom Remédio, Fé em Deus, Ipitinga e Santa Rosa. Parabenizou 
o secretário municipal de obras, valdenir Aguiar Sales, pelo esforço de serviço de recuperação das 
pontes quebradas do município, tendo em vista que há uma grande dificuldade em conseguir 
madeiras para fazer os trabalhos; pediu à população que tenha paciência, porém a Senhora Prefeita 
vai viabilizar a recuperação de todas as pontes do município. Afirmou que há duas pontes a serem 
recuperadas nas Comunidades Açaiteua e Cupaúba. O vereador José Maria de Souza Moreira 
usou a tribuna em nome do Presidente desta casa e do vice-prefeito, cumprimentou todos os 
munícipes. Parabenizou o nobre colega vereador Luis Carlos pelo projeto de Lei nº 01/2021 acima, 
e pediu a Comissão de Justiça e Redação de leis, que análise o referido Projeto de Lei. Parabenizou 
o Senhor Celson, Coordenador da Associação dos Feirantes, que fez o uso desta tribuna muito bem 
com suas reivindicações de melhorias, e afirmou que a situação dos feirantes já mencionada é 
compromisso da última campanha política, frisou o Deputado Estadual júnior Ferrari, 
comprometeu-se em ajudar o melhoramento tanto da feira dos agricultores quanto da agricultura; 
acredita que com desenvolvimento na agricultura os comércios desenvolvem gerando emprego e 
renda, e todos nós estamos empenhados juntamente com o poder executivo municipal para que 
haja o desenvolvimento do município; afirmou que tem como usar estratégias, para que toda a 
produção agrícola do município seja vendida dentro do município. Houve várias partes aos 
vereadores questionando em relação que fosse mudada o dia da feira dos agricultores que é 
realizada aos sábados para outro dia da semana, e pediu ao poder executivo municipal que viabilize 
meios para ajudar os agricultores no transporte de seus produtos agrícolas e outras. Uma parte ao 
vereador Joelson da Silva Oliveira, frisando a feira dos agricultores continue no sábado e também 
pediu que fosse feito uma reunião juntamente com a associação dos feirantes, prefeita municipal, 
vice-prefeito e vereadores para discutirmos a melhor maneira para funcionar a feira dos 
agricultores, e se caso seja organizado a feira com o apoio da Senhora Prefeita, o mesmo doará R$: 
1.000,00 (hum mil reais) do seu salário de vereador para ajudar no combustível, ou seja, para o 
transporte da produção agrícola, na oportunidade pediu permissão para se ausentar da sessão, por 
motivo que irá até ao DETRAN de Mãe do Rio, para realiza-se exame psicotécnico. O vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna em nome do primeiro secretário José Maria e do 
vice-prefeito municipal, Francisco Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou todos os presentes 
e os que acompanham pelo facebook. Parabenizou o Coordenador da Associação dos Feirantes, por 
usar esta tribuna. Afirmou que a Senhora Prefeita, através do Deputado Estadual Junior Ferrari 
conseguiu uma emenda parlamentar no valor de R$: 500.000,00 (quinhentos mil reais) destinada 
para fazer a reforma do galpão do agricultor; destacou o ex-prefeito municipal Evaldo Cunha, da 
cidade de Ipixuna do Pará, tornou o comércio local independente de outros municípios vizinhos, 
portanto, é possível que Aurora do Pará, torna-se independente do município de Mãe do Rio, vamos 
todos se unir em busca de recursos para o nosso município; frisou que o vereador Joelson da Silva 
conseguiu emendas parlamentares de tratores agrícolas. Disse que irá a Belém com o vereador José 
Maria, no gabinete de seus deputados no intuito de conseguir emendas parlamentares de uma 
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caçamba e mais um trator. Falou sobre a iluminação pública do município que vai haver um pregão 
eletrônico licitatório no valor de R$: 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a compra de material 
para seja solucionado as problemáticas da iluminação pública. Falou que a Senhora Prefeita pulicou 
ontem em sua rede social facebook pedindo a compreensão de todos, por conta que está em sua 
residência recuperando sua saúde em decorrência que perdeu um dos bebes, no dia 08 do corrente 
mês, porém a Senhora Prefeita priorizou a construção e reformas de pontes e lombadas, 
recuperação das estradas vicinais e outras, e a mesma pediu que a população interagisse através do 
facebbok; e também vai ser feita uma licitação para compra de merenda escolar e reforma das 
escolas. Agradeceu a Senhora Prefeita, por ter atendido os requerimentos dos nobres colegas 
vereadores, citou que foi executada as reformas das pontes das seguintes Comunidades: Jabuti e 
Roçinha. Frisou que há uma grande dificuldade na reforma das pontes do município, por conta da 
falta de madeiras. Relatou que o proprietário da fazenda Chão Preto doou madeiras para a reforma 
da ponte da Comunidade Cupaúba. Falou sobre a feira dos agricultores que para ter bom 
funcionamento temos que ter pontes e estradas de qualidade. Disse que está feliz pela união e 
parceria dos poderes legislativo e executivo municipal, sabemos que temos divergência nesta casa, 
mas nos respeitamos, frisou que nós vereadores temos um só objetivo “melhorias de qualidade de 
vida para a população Aurorense”. Agradeceu o Deputado Federal Hélio leite pelas emendas 
parlamentares no valor de R$: 385.00,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), para o próximo mês 
de junho deste ano para aquisição da compra de um ônibus TFD, para a Secretaria Municipal de 
Saúde; R$: 60.000,00 (sessenta mil reais) para compra do gabinete odontológico; R$: 165.000,00 
(cento e sessenta e cinco mil reais) para aquisição de equipamentos para o laboratório de análise 
clínica. Agradeceu também o Deputado Federal Paulo Bengson, pela emenda de custeio no valor de 
R$: 400.000,00(quatrocentos mil reais), para a Secretaria Municipal de Saúde. Disse que amanhã 
irá a Belém no gabinete do Deputado Beto Faro com intuito de consegui emenda parlamentar para 
a saúde pública entre outras. Falou que o Secretario Municipal de Transporte, João Bosco Gomes, já 
iniciou o serviço de recuperação da estrada vicinal da Comunidade Ipitinga. Disse que o Secretário 
Municipal de Administração, Ernane Fernandes Gusmão Júnior, foi a Belém comprar algumas peças 
para a maquina patrol, e outras peças chegam na quarta ou quinta-feira desta semana pela 
transportadora, frisou que as recuperações das estradas estão sendo feito o serviço apenas com 
uma patrol e uma caçamba, sabe que o município não tem recursos suficientes para realizar mais 
de 1.200 km de estradas, enfatizou que será feito a recuperação das estradas nos trechos mais 
críticos.  Agradeceu a parceira do Secretário de Obras deste município com o Secretário de Obras 
do município de Mãe do Rio, na construção de tubos de 100 (cem), haja vista o nosso município vai 
entra com a parceria da matéria prima e o Secretário de Mãe do Rio com as maquinas que fabrica 
os tubos. Informou que a Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão e vice-prefeito, Francisco 
Maurisberto juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, Alcione Santana de Oliveira, 
disponibilizou um médico uma vez por semana para atender a demanda das Vilas: Repartimento e 
São Pedro km 16, PA 252. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente sessão ordinária, às onze horas e cinquenta e dois minutos, convidando os 
Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 01 de junho de 2021, e não havendo mais nada a 
tratar eu_______________________________1º 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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