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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 012/2021 

1ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e dois de junho de dois mil e vinte 
e um.  
Aos vinte e dois dias do mês de junho 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, 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-
1ºsecretário; Pedro Nunes Pantoja-2º secretário; Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da 
Silva Araújo, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo, Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, Rosinaldo Lima de Moura. A falta justificada do vereador Joelson da Silva Oliveira. 
Justificativa verbal proferida pelo vereador Euclênio Arruda de Souza, justificando a ausência 
do vereador Raimundo da Silva Amorim, por motivo de encontra-se viajando para resolver 
problemas pessoais. 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 Josué capítulo 9 versículos 1. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura da Ata da sessão ordinária do dia 08/06/2021, 
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: Leu ofício nº 170/2021-GAB/PREF/PMAP, venho por meio deste 
apresentar-lhe em anexo o Projeto de Lei Municipal nº 08/2021, que autoriza o Poder Executivo de 
Aurora do Pará a realizar operação de crédito para promover parcelamento de dívida pública 
municipal junto à Equatorial Energia e dá outras providências. Requerimento Nº 065/2021, de 
autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza, assunto: solicitação de revitalização do igarapé, da 
Vila Ipitinga, neste município. Requerimento nº 066/2021, de autoria dos vereadores: Euclênio 
Arruda de Souza e do José Maria de Souza Moreira, assunto: solicitar a reforma da Quadra 
Poliesportiva José Soares Antunes da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Raimunda 
Mendes de Queiroz, Bairro Vila Nova, nesta Cidade de Aurora do Pará. Requerimento nº 067/2021, 
assunto: Solicito a manutenção da iluminação pública na Comunidade São José km 20, PA 252, e 
demais Comunidades da Região, município de Aurora do Pará e o requerimento nº 068/2021, 
assunto: solicito a conclusão da obra da Escola Municipal na Comunidade Santa Luzia, neste 
Município de Aurora do Pará, ambos de autoria do vereador Rosinaldo Lima de Moura. 
Requerimento nº 069/2021, de autoria do Vereador José Lucilvio da Costa Lima, assunto: solicitar 
a revisão e atualização do Código de Postura do Município de Aurora do Pará. Requerimento nº 
070/2021, assunto: que seja reaberta a Rua Beira Rio que dá acesso à Vila do DER. Distrito de 
Santana do Capim, neste município e o requerimento nº 071/2021, assunto: solicito a Construção 
de uma praça, em frente à Igreja Católica na Vila Santana do Capim, Município de Aurora do Pará, 
ambos de autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo. Requerimento nº 072/2021, de autoria 
do vereador José Maria de Souza Moreira, assunto: Solicito as reformas das seguintes escolas 
municipais: Deputado João Carlos Batista na Comunidade Boa Vista do Jabuti Maior; Basileu Galdino 
na Comunidade Bela Vista e a escola na Comunidade Boa Aventura e a construção de banheiros na 
Escola Frei Henrique, triplas as escolas localizada as margens do Rio Capim, neste Município. 
Requerimento nº 073/2021, de autoria dos vereadores: Magno Rodrigo Pereira Miranda, José Maria 
de Souza Moreira e Rosinaldo Lima de Moura, assunto: a alienação em leilão público – hasta pública 



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Rua São Francisco, s/n – Bairro Centro – CNPJ: 34.689.489/0001-72 – CEP: 68.658-000 – 

Aurora do Pará- Pa 
 

 

– dos maquinários, veículos e demais bens móveis de propriedade do município de Aurora do Pará 
que encontram-se em estado de sucata nos pátios das secretarias e demais prédios públicos da 
Prefeitura Municipal. Requerimento nº 074/2021, assunto: solicito a implantação de um micro 
sistema de abastecimento de água na Comunidade Fazendinha, Município de Aurora do Pará e o 
requerimento nº 075/2021, assunto: solicito a construção de uma orla na Comunidade Bom 
Remédio, Município de Aurora do Pará, ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. 
Requerimento Verbal nº 076/2021, de autoria do vereador Luis Carlo Araújo do Nascimento, 
assunto: solicito a manutenção da iluminação pública na Comunidade Repartimento, 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 065/2021, de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza. Em discussão, sem 
discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento nº 
066/2021, de autoria dos vereadores: Euclênio Arruda de Souza e do José Maria de Souza Moreira. 
Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimentos 
números 067 e 068/2021, ambos de autoria do vereador Rosinaldo Lima de Moura. Em discussão, 
nenhuma. Em votação, aprovados por unanimidade dos vereadores. Requerimento nº 069/2021, 
de autoria do Vereador José Lucilvio da Costa Lima. Em discussão, sem discussão. Em votação, 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimentos números 070 e 071/2021, ambos de 
autoria do vereador José Antônio da Silva Araújo. Em discussão, sem discussão. Em votação, ambos 
aprovados por unanimidade dos vereadores. Requerimento nº 072/2021, de autoria do vereador 
José Maria de Souza Moreira. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade 
dos vereadores. Requerimento nº 073/2021, de autoria dos vereadores: Magno Rodrigo Pereira 
Miranda, José Maria de Souza Moreira e Rosinaldo Lima de Moura. Em discussão, sem discussão. 
Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimentos números 074 e 075/2021, 
ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja. Em discussão, sem discussão. Em votação, 
ambos aprovados por unanimidade dos vereadores. Requerimento nº 076/2021, de autoria do 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado 
por unanimidade dos vereadores. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem em tema livre. O vereador Luis 
Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna cumprimentou todos os vereadores presente em 
nome do presidente do partido do PC do B, Valmar Santos e demais presentes e as pessoas que 
assistem pela rede social facebook. Parabenizou os nobres colegas vereadores pelos seus 
requerimentos acima, frisou que todos os vereadores apoiam os requerimentos. Disse que foi 
cobrado por alguns munícipes solicitando um carteiro para o Correios da nossa cidade. Uma parte 
ao presidente, Magno Rodrigo Pereira Miranda, o mesmo leu um aviso que está na porta do correios, 
dizendo que durante a quarta semana de junho o correios permanecerá fechado, a funcionária pediu 
permissão para a empresa, mas não obteve respostas dos e-mails, porém a agência do correios 
permanecerá fechada por uma semana ou mais por motivos de realizar tratamento odontológico. O 
Vereador Luis Carlos retomando a palavra, pediu apoio dos vereadores para realizarem uma 
reunião para tratar de assuntos referentes às problemáticas do correios acima.  Pediu ao Senhor 
Presidente desta casa que encaminhe um ofício ao Delegado da Polícia Civil desta cidade, solicitando 
uma ronda ostensiva no fim de semana nas Comunidades Timborana e Jacamim e demais 
Comunidades do município. Pediu ao líder de governo, José Antônio que relembre a Senhora 
Prefeita em relação à reforma da quadra de esportes da Escola Municipal Raul Vilela na Comunidade 
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Repartimento. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna em nome do Senhor 
Presidente desta Casa cumprimentou todos os presentes. Disse que é cobrado pela população 
Aurorense em relação à recuperação da iluminação pública e das estradas vicinais, citou que o nosso 
município possui uma extensão territorial, que dificulta a recuperação de todas as estradas de 
imediato, portanto, sugeriu aos vereadores que se unissem para que juntos fossem até os 
municípios: de Ipixuna do Pará, de Tomé-Açu, de Capitão Poço e outros em busca de parcerias para 
ajudar na recuperação das estradas vicinais. Compartilhou o requerimento de autoria do vereador 
José Antônio, referente a solicitação da construção de uma praça para a Vila Santana do Capim, 
frisou que essa praça será um ponto turístico na Vila. Ressaltou que continuaremos buscando 
recursos para a melhoria do município. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a tribuna 
agradeceu a Deus pela oportunidade de estarmos presente nesta Casa de Leis, em nome do 
Presidente desta casa, cumprimentou os funcionários desta casa, os vereadores e todas as pessoas 
que assistem pela rede social facebook. Disse que a Senhora Prefeita é muito cobrada pelos 
vereadores e munícipes, porém a mesma tem se esforçado ao máximo para solucionar os problemas 
do município. Falou sobre seu requerimento verbal solicitando a recuperação da estrada vicinal do 
km 81, que dá acesso à Comunidade Timborana, portanto, foi informado agora pouco que amanhã 
iniciará o serviço de recuperação da estrada da referida comunidade; o Senhor Eduardo se 
disponibilizou a doar pirraças para a recuperação das estradas, pediu que seja feito o serviço de 
terraplanagem nos trechos mais baixos das estradas. O vereador José Lucilvio da Costa Lima, em 
nome da Mesa Diretora desta Casa cumprimentou todos os presentes e as pessoas que assistem pela 
rede social facebook. Sabe-se que as necessidades e cobranças da população Aurorenses são 
diversas, mas na medida do possível a Senhora Prefeita está se empenhando para atender as 
reivindicações e também atendendo os requerimentos dos vereadores. Além das cobranças da 
iluminação pública há o debate em relação à merenda escolar, na qual foi informado pelo líder de 
governo, José Antônio, que na quarta ou quinta-feira desta semana iniciará a distribuição da 
merenda escolar para os alunos da rede municipal. Cobrou do pregoeiro deste município, Rafael de 
Aguiar Mendonça, informações sobre o andamento da obra da ponte da Rua São Francisco, no Bairro 
Vila Nova, frisou que é cobrado pela população.  Falou que também foi cobrando pela população em 
relação ao correios, já mencionado pelo vereador Luis Carlos, e pediu ao Senhor Presidente e demais 
vereadores para que juntos fossem em busca de resolver o problema com o responsável pela 
agência do correios de Aurora do Pará. Falou sobre o requerimento nº 069/2021 de sua autoria 
acima, Pediu ao Senhor Presidente desta casa e ao líder de governo, José Antônio, para que busquem 
respostas com a Senhora Prefeita em relação ao Código de Postura do nosso Município, pois o 
mesmo não está sendo cumprido, citou: entulhos nas ruas, desordem de motociclistas nas ruas, 
desordem de sossego, limite de construções, animais nas ruas, entre outros, portanto, solicitou que 
Código de Postura seja cumprido e atualizado, e seja publicado para que a população tenha 
conhecimento e consciência de suas atitudes no município. Falou que a Polícia Civil de Aurora do 
Pará informou-lhe que não pode fazer apreensão das motocicletas que possuem descarga Cadron, 
por falta de espaço na delegacia, e pediu a Senhora Prefeita que fizesse uma parceria com o delegado 
deste município, e também que fosse cumprido a lei que proíbe o funcionamento de poluição sonora 
para que os munícipes tenham sossego. Frisou que o DETRAN há um ano esteve no município 
realizando uma reunião sobre palestras educativas sobre as leis de transito, na ex-gestão municipal, 
Senhor Jorge Chicó, disse que está para contribuir e não para prejudicar a população Aurorense. 
Falou sobre o Projeto de Lei referente o parcelamento da dívida da empresa Equatorial energia com 
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o município, pediu ao Senhor Presidente que solicite da Equatorial a possibilidade de substituição 
de um poste próximo a Unidade Básica de Saúde Osvaldo Boareto. O vereador Euclênio Arruda 
de Souza usou a tribuna cordial boa tarde a todos. Saudou todos os munícipes presentes e os que 
nos assistem pelo facebook. Disse que estamos quase no final do primeiro semestre de muito 
trabalho, que é notório o empenho de todos os vereadores com o objetivo de melhorar o nosso 
município. Disse que em três mandatos como vereador não obteve respostas dos ex-prefeitos 
anteriores de suas reivindicações ou solicitações encaminhados para o gabinete, porém estar 
contente com as respostas dadas pela Senhora Prefeita em relação ao andamento dos trabalhos e 
também pelo respeito e consideração que tem com os legisladores nesta casa. Sabe-se que há 
diversas dificuldades financeiras no município, citou a dívida de mais de R$: 2.000.000,00 (Dois 
milhões de reais) com equatorial energia, quatro pendências com Estado que impede o município 
de receber verbas; expressou sua felicidade em saber que a  Senhora Prefeita irá atender seu 
requerimento em breve; parabenizou o empenho e dedicação do secretário municipal de obras, 
Valdenir Aguiar Sales,  na qual se desloca para as Comunidades para monitorar o serviço de 
recuperação das estradas vicinais; Ressaltou que está no seu 04º (quarto) mandato como vereador, 
portanto, seus 03 (três) mandatos anteriores não conta, devido os ex-prefeitos não atenderem  as 
suas reivindicações, frisando agradeceu a população pelos votos recebidos nos seus três mandatos. 
O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna cumprimentou todos os nobres colegas 
vereadores, e saudou todos os demais presentes e os que nos acompanham pela rede social. 
Compartilhou a fala do vereador Euclênio Arruda em relação a falta de respeito e consideração com 
os legisladores nas gestões passadas. Externou sua felicidade em ver que a atual gestão tem respeito 
e compromisso com os legisladores desta casa. Falou sobre o Projeto de Lei nº 08/2021, referente 
ao parcelamento de dívida da empresa Equatorial, repudiou veemente a situação da inadimplência 
de fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos e também a irresponsabilidade do ex-
gestão municipal, Jorge Pereira de Oliveira, questionou o que seria dos prédios públicos como: das 
secretarias municipais, escolas, hospital e unidades de saúde se ficassem sem o fornecimento de 
energia elétrica. Pediu as comissões competentes desta casa de leis para que agilize a análise do 
referido Projeto de lei e que seja dado parecer favorável. Agradeceu os nobres colegas vereadores 
pela aprovação do requerimento nº 070/2021 já mencionado, e espera que a Senhora Prefeita 
atenda os anseios da população do DER. Distrito da Vila Santana do Capim. Falou sobre as inúmeras 
inadimplências com o governo do Estado herdadas pelos ex-gestores, disse que o município de 
Aurora do Pará, hoje está impossibilitado de receber recursos, da SEDUC, devido três 
inadimplências, as mesmas são voltadas para o convênio de transporte escolar “é do ser humano o 
erro, agora a continuidade consecutivamente quando não é burrice, é má fé”; a inadimplência na 
obra do terminal rodoviário, e parabenizou a Senhora Prefeita por dar continuidade na obra do 
terminal com recursos próprios. Parabenizou novamente a Senhora Prefeita pela iniciativa e 
coragem de parcelar as dívidas deixadas pelos ex-gestores, foi preciso este município ter uma 
Prefeita para ter responsabilidade de assumir as inadimplências, porque as dívidas é do município. 
Disse que esteve nesta terça-feira pela manhã, no departamento de merenda escolar e constatou 
que a merenda se encontra e já está sendo montados os kits de merenda para serem distribuídos 
para os alunos da rede municipal, na quarta ou quinta-feira desta semana. Disse que no início da 
gestão municipal as problemáticas são diversas, principalmente quando o município é pobre com 
poucos recursos. Parabenizou os colegas vereadores pela compreensão neste início da atual gestão 
municipal, e também parabenizou a Senhora Prefeita pela ótima condução dos trabalhos. Disse que 
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como vereador continuará cobrando, buscando e contribuindo para melhorias de qualidade de vida 
da população de Aurora do Pará. O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna cumprimentou 
todos os presentes e os que acompanham pelo Facebook. Agradeceu a Deus por mais uma 
oportunidade de se fazer presente nesta casa de leis. Agradeceu aos nobres colegas vereadores 
pelas aprovações dos requerimentos. Desejou uma excelente semana a todos. O vereador José 
Maria de Souza Moreira usou a tribuna em nome do vereador José Rivanaldo cumprimentou todos 
os vereadores e munícipes presentes e as pessoas que assistem pela rede social facebook. Registrou 
a presença do Senhor Tio Preto, da Comunidade Vila Novo e demais presentes. Compartilhou a fala 
do vereador José Antônio “popular Toninho do km 16” em relação às inadimplências deixadas pelo 
ex-gestor municipal, frisou sua insatisfação e repudiou as mazelas deixadas pelo ex-gestor, na qual 
traz consequências e dificuldades para a Senhora Prefeita, Vanessa Gusmão Miranda, trabalhar no 
município, entre tanto disse cada dia e semana a nossa Prefeita supera as dificuldades para manter 
o nosso município. Falou que esteva com o vereador Magno Rodrigo no momento que foi informado 
pelo Deputado Estadual Chamonzinho que o recurso do município está comprometido por 
irresponsabilidades da gestão anterior, citou três recursos bloqueados pela SEDUC, devido essa 
situação das inadimplências acima o município está impossibilitado de receber os recursos da 
SEDUC, citou que os municípios vizinhos: Mãe do Rio, Ipixuna do Pará e outros estão aptos a 
receberem os recursos da SEDUC, repudiou profundamente a gestão municipal anterior pelas 
inadimplências do município.  Destacou esta é a última sessão ordinária do primeiro semestre do 
ano em curso, e agradeceu a todos os nobres colegas vereadores pelo empenho neste semestre em 
prol do nosso município. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, em nome 
da Mesa Diretora cumprimentou todos os colegas vereadores e munícipes presente.  Registrou a 
presença do Senhor Tio preto e demais presentes. Disse que a Senhora Prefeita sempre atende os 
requerimentos dos legisladores independente de bandeira partidária, e a mesma tem respeito e 
compromisso com esta casa de leis. Disse que se a Senhora Prefeita viesse até esta casa para mostrar 
e provar a realidade das mazelas deixadas pelos ex-gestores do município. Expressou sua vergonha 
sobre o Projeto de Lei 08/2021, referente ao parcelamento de mais de R$ 2 (dois milhões de reais) 
de dívida de fornecimento de energia elétrica do munícipio desde os anos de 2017 a 2020. Relatou 
sobre as Vilas: Nossa Senhora Fátima km 75 e a Vila Santana do Capim, as mesmas necessitam de 
transformadores de energia elétrica para melhorar o fornecimento da energia e outras, porém a 
empresa equatorial só fornecerá os transformadores quando realizar a negociação da dívida já 
mencionada. Pediu aos vereadores que compõem as comissões competentes desta casa, que seja 
dado o parecer favorável ao Projeto de Lei acima. Disse que no mês de janeiro, fevereiro, março e 
abril deste ano foram descontados mais de R$: 500 (quinhentos mil reais) por mês do recurso do 
FPM, citou que o recurso do mês de maio foi descontado aproximadamente R$: 170 (cento e setenta 
mil reais). Disse que na terça-feira passada esteve no município de Tomé-Açu juntamente com o 
vereador José Maria de Souza Moreira, em reunião com o Carlos Vinicius, e no momento foi 
informado pelo Deputado Estadual Chamonzinho sobre os seguintes recursos destinados para 
Aurora do Pará: 1ª parcela para a construção da orla na cidade no valor de R$: 2 (dois milhões de 
reais); o valor de R$: 200 (duzentos mil reais) para a construção de uma praça na Vila Nossa Senhora 
Fátima km 75; 10 km de asfalto (5 km para este ano e 5 km para o próximo ano), no valor de 
aproximadamente R$: 5 (cinco milhões de reais); 50 (cinquenta mil) litros de óleo para ajudar na 
recuperação das estradas vicinais do município. Disse que os assessores jurídicos da prefeitura 
municipal estão correndo contra o tempo, para que o município não perca os recursos acima, devido 
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às inadimplências com o Estado acima, e também à falta de documentação que o ex-gestor municipal 
não deixou nos arquivos da prefeitura municipal. Disse que desde os meses de janeiro e fevereiro 
foi ao órgão do TCM, e constatou que a prestação de contas da empresa responsável pela construção 
da obra do Terminal Rodoviário não foi aprovada, e para dar continuidade à referida obra a Senhora 
Prefeita teve que assumir com recursos próprios, e em breve será inaugurada com a presença do 
governador e deputados; frisou que em nenhum momento está denegrindo a imagem de alguém, 
mas sim mostrando a realidade da situação do município. Parabenizou a Senhora Prefeita por 
trabalhar com honestidade e transparência no nosso município. Salientou que nenhum dos ex-
gestores valorizou os funcionários da limpeza pública como a Senhora Prefeita, que fez um café da 
manhã na terça-feira anterior, em especial para os funcionários públicos da limpeza. Parabenizou 
os vereadores pela união em prol de melhorias para o município. Relatou que o ex-gestor, Jorge 
Chicó, parcelou a dívida do INSS, em aproximadamente o valor de R$: 27 (vinte e sete milhões de 
reais), no mês de dezembro do ano passado, questionou o porquê o mesmo não parcelou a dívida 
há dois anos, questionou também porque não deixou a documentação dos transportes escolar nos 
arquivos da prefeitura municipal, frisou que a documentação da prefeitura é do município e não 
pessoal do ex-gestor. Disse que a princípio a Senhora Prefeita tem um sonho de utilizar energia 
renovável solar no município, na qual iria economizar mais de 80% (oitenta por cento) dos gastos 
com energia elétrica, o projeto seria financiado pelo Banco do Brasil, mas infelizmente não será 
possível devido as diversas dívidas que o município possui, incluindo a dívida com a empresa 
Equatorial energia. Disse que o hospital municipal tem 22 (vinte e dois) meses de aluguel atrasado, 
no valor de R$: 358 (trezentos e cinquenta e oito mil reais), afirmou que apesar de todas essas 
dificuldades a Senhora Prefeita está aos poucos solucionando essas problemáticas do município. 
Agradeceu o empenho dos assessores jurídico da prefeitura municipal e do procurador geral Senhor 
Dr. Renato da Silva Neris, por entrar com ações para defender os interesses do nosso município, e 
para não deixar que o município fique mais prejudicado. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às treze horas e oito minutos, 
convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 29 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.  

Magno Rodrigo Pereira Miranda, presidente:_____________________________________________________________ 

José Maria de Souza Moreira, 1ºsecretário:________________________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja: 2º secretário:________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo: _______________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
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Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
 
 


