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  Ata da Sessão Ordinária nº016/2019 

 1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em onze de junho de dois mil e 
dezenove.  
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, no 
Prédio da Câmara Municipal de Aurora do Pará, o Senhor Presidente convidou o vereador Joelson 
da Silva Oliveira, para que assumisse a 2ªsecretaria. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que 
o 2º secretário em exercício fizesse a verificação de quórum onde constou a presença dos 
seguintes Edis: Francisco Maurisberto Freires de Araújo-Presidente; Maria Odília dos Santos 
Carvalho-1ª Secretária; Joelson da Silva Oliveira-2º Secretário em exercício; Clara Regina 
Sales Dias, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Magno Rodrigo Pereira Miranda, 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque. A falta justificada dos Vereadores; Euclênio Arruda de 
Souza, Francisco de Assis da Silva Araújo, Valdinei das Graças Chaves. Após constar número 
legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a presente 
sessão e convidou a Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque, para fazer a leitura de um 
texto da Bíblia Sagrada, na qual leu em Lucas cap. 6 v 35 a 36. Dando prosseguimento à primeira 
secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária, do dia 28/05/2019, após lida, foi colocada em 
discussão, não havendo discussão. Em votação, aprovada por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Sem expedientes. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, passaremos para a 
segunda parte da Ordem do Dia. Sem matérias para apreciação e deliberação. Ato contínuo o 
Senhor Presidente solicitou a dispensa da palavra dos Senhores Vereadores, por motivo de 
participassem do velório do Senhor Lucas Almeida dos Santos, que faleceu na madrugada desta 
terça-feira (11), aos 89 anos. Manifestamos nossas profundas condolências aos familiares, amigos 
e conhecidos, que conviveram com o seu modelo de vida um cidadão exemplar na honestidade, no 
caráter e na honra, homem de fé e alicerce da família, e rogamos a Deus que conforte os corações 
enlutados. O Senhor Presidente colocou em votação a solicitação supracitada em votação, sendo 
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão, às dez horas e doze minutos, 
convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 18 de junho de 2019, e não 
havendo mais nada a tratar eu________________________1ª secretária 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.  

 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo, presidente:____________________________________________________ 
 
Maria Odília dos Santos Carvalho, 1ªsecretária:___________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira, 2º secretário em exercício:_____________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
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João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo pereira Miranda:___________________________________________________________ 
 

Nelita Carla dos Santos Albuquerque:_____________________________________________________ 


