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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 020/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e seis de outubro de dois mil e 
vinte e um.  
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze 

minutos, no Plenário Nelito Pastana dos Santos, Palácio Ernane Fernandes Gusmão 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- 1º secretário; Pedro Nunes Pantoja-2º secretário; Euclênio Arruda de 

Souza, 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. Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o 

Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. Após convidou o segundo secretário Pedro 

Nunes Pantoja, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em I Coríntios capítulo 10 

versículo 26. Dando prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura da Ata Ordinária do dia 

05/10/2021, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Dando sequência o 

primeiro secretário continuou com a leitura dos expedientes: Tribuna Livre, Senhor João Santos de 

Paiva, assunto: solicitar o apoio à criação da Secretaria Municipal de Caça e Pesca de Aurora do Pará. 

O Senhor Presidente fazendo uso das suas atribuições legais concedeu a palavra ao Senhor 

João Santos de Paiva, para falar sobre a criação de uma Secretaria Municipal de Caça e Pesca, neste 

município, agradeceu pela oportunidade de se expressar neste plenário e também agradeceu os 

Senhores Vereadores e demais presentes. Enfatizando que é de suma importância a criação da 

secretaria de pesca, haja vista essa secretaria de pesca beneficiará os moradores da Região 

Ribeirinha, tem como objetivo incentivar às atividades de pesca, assim aumentando a renda das 

famílias Ribeirinhas do nosso município. Ato contínuo, o primeiro secretário continuou com a 

leitura dos expediente; O Parecer Conjunto nº 012/2021, das Comissões de Justiça e Redação de 

Leis e da Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do 

vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, que dispõe sobre a criação de feriado municipal em 

comemoração ao Dia do Professor, e dá outras providências. O Parecer nº 013/2021, da Comissão 

de Justiça e Redação e Leis, ao Projeto de Resolução nº 001/2021, de autoria da Mesa Diretora 

do Poder Legislativo Municipal, que altera a redação dos artigos 107, 129 e 130 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Aurora do Pará, e dá outras providências. Requerimento nº 

099/2021, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, assunto: solicitar a reforma da 

Escola Municipal Maria Peniche Moura. Requerimento nº 100/2021, de autoria dos vereadores: 

Pedro Nunes Pantoja e Magno Rodrigo Pereira Miranda, assunto: solicito a construção de uma ponte 

de concreto na Comunidade Bom Remédio, 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. Requerimento nº 099/2021, de autoria do 

vereador José Lucilvio da Costa Lima. Em discussão, sem discussão, em seguida votação, aprovado 
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por unanimidade. Requerimento nº 100/2021, de autoria dos vereadores: Pedro Nunes Pantoja 

e Magno Rodrigo Pereira Miranda. Em discussão, sem discussão, em seguida votação, aprovado por 

unanimidade. O Parecer Conjunto nº 012/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e da 

Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do vereador 

Luis Carlos Araújo do Nascimento, que dispõe sobre a criação de feriado municipal em 

comemoração ao Dia do Professor, e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou em 

discussão o referido Parecer e como nenhum vereador se manifestou, em seguida foi colocado em 

votação, o Parecer nº 012/2021, juntamente com o Projeto de Lei nº 001/2021, foram aprovados 

por unanimidade. O Parecer nº 013/2021, da Comissão de Justiça e Redação e Leis, ao Projeto de 

Resolução nº 001/2021, de autoria da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, que altera a 

redação dos artigos 107, 129 e 130 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aurora do Pará, 

e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou em discussão o referido Parecer, o vereador 

Pedro Nunes Pantoja e também relator da Comissão de Justiça e Redação de Leis, cumprimentou a 

todos os presentes, dizendo que seu voto é favorável ao Parecer nº 013/2021, juntamente com o 

Projeto de Resolução nº 001/202. O vereador José Rivaldo Araújo e também presidente da 

Comissão de Justiça e Redação de Leis, cumprimentou a todos, e leu o artigo 130 do Regimento 

Interno deste Poder Legislativo, ressaltou que seu voto é contrário ao Parecer nº 013/2021, 

juntamente com o Projeto de Resolução nº 001/2021, ressaltou justificando que o Projeto de 

Resolução acima não beneficiará o nosso Município e sim este Poder Legislativo Municipal. O 

vereador Joelson da Silva Oliveira como membro da Comissão de Justiça e Redação de Leis, 

cumprimentou todos os presentes, dizendo que seu voto é contrário ao Parecer nº 013/2021, 

juntamente com Projeto de Resolução nº 001/2021, na oportunidade solicitou do Senhor 

Presidente desta casa que seja desarquivado o Projeto de Lei que denomina Manelândia II e passar 

a ser Novo Horizonte no Bairro Vila Nova, e em seguida encaminhe o referido projeto as comissões 

competentes desta casa para análise, portanto, o mesmo estar nesta Casa desde o ano de 2014. O 

Senhor Presidente submeteu à votação o Parecer nº 013/2021, juntamente com Projeto de 

Resolução nº 001/2021, onde constaram 06 (seis) votos favoráveis ao projeto de resolução, 03 

(três) votos contrários e um voto de abstenção, ambos foram aprovados por unanimidade dos 

vereadores presentes. O Vereador Raimundo da Silva Amorim dispensou a palavra. O vereador 

Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, agradeceu à presença da Prefeita Municipal, Vanessa 

Gusmão Miranda e demais presentes, e os que estão nos assistindo pelo Facebook. Falou em relação 

à demora para fazer a manutenção da ponte da Comunidade Bom Remédio. Disse que o município 

estar há cerca de uma semana sem o abastecimento de água e pediu informações sobre o problema. 

Compartilhou o requerimento de autoria do vereador José Lucilvio referente à reforma da Escola 

Municipal Maria Peniche, disse que visitou as escolas das Comunidades: Santana do Capim e 

Cajueiro, e demais escolas nas comunidades do município, e todas estão em situação precárias. 

Pediu aos vereadores que reúnam com a secretaria municipal de educação para analisar quais as 

escolas que serão priorizadas para fazer as reformas com urgência, e fazer o melhor para os 
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professores receberem os alunos nas voltas as aulas. Parabenizou o dia dos professores que foi 

comemorado no dia 15 deste mês, esses professores são os pilares da educação. Disse que está à 

disposição para trabalhar em prol do município, juntamente com a Senhora Prefeita Municipal e 

vice-prefeito. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna, cumprimentou a mesa 

diretora e demais vereadores, em nome da Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão e vice-Prefeito, 

Francisco Maurisberto, saudou todos os munícipes. Falou em relação ao Projeto de Resolução n° 

01/2021, e ao Parecer n° 013/2021, já mencionado sobre o voto aberto, frisou que seu voto foi a 

favor ao referido parecer; ressaltou que seu voto para presidente desta casa está comprometido 

para o próximo ano, pois devemos ser autêntico nas nossas decisões. Falou sobre a situação da 

ponte da Comunidade Bom Remédio, que há 04 (quatro) anos faz requerimentos solicitando a 

reforma da ponte, e até o presente momento não foi atendido, e sugeriu que fosse formada uma 

comissão com os moradores da referida comunidade para irem até ao governador do estadual, 

Helder Barbalho, para solicitar a construção da ponte da comunidade. Em visita a Comunidade Bom 

Remédio alguns moradores venderam suas terras para o fazendeiro vizinho e procuraram-lhe para 

lhe fazer certas reclamações, tipo: arrependimento por ter vendido sua propriedade, o dinheiro 

recebido pela venda da propriedade é insuficiente para comprar outra propriedade e outros não 

tem mais o dinheiro da venda da propriedade e estão passando necessidades, mediante essa 

situação esteve com o Senhor Tadeu, gerente da fazenda Chão de estrela para que o mesmo 

viabilizasse uma situação para ajudar essas famílias; comentou que fez no mandato passado um 

requerimento  direcionado ao poder executivo municipal solicitando a construção da ponte da 

comunidade Bom Remédio, na ocasião o Senhor Tadeu comentou que o governador Helder 

Barbalho irá viabilizar a construção da ponte da Comunidade Bom Remédio e também a construção 

de novas salas de aulas para a Comunidade Santa Terezinha do Ipitinga. Afirmou que possui um 

terreno na Vila Ipitinga desde o ano de 2009, frisou que quando a Prefeita Municipal, Senhora 

Vanessa Gusmão Miranda, assumisse daria prioridade para fazer o serviço de recuperação das 

estradas vicinais, citou a estrada do km 64 e construção de uma escola na Comunidade Ipitinga. 

Pediu ao Presidente desta casa que seja dado o nome de Tarcísio Meira para a orla do rio Coité, e 

também que a próxima obra seja em homenagem ao ex-vereador Tarci Amaro do Nascimento. 

Parabenizou o projeto de lei n° 01/2021, de autoria do vereador Luis Carlos, disse que é de suma 

importância o feriado municipal no dia 15 de outubro, em comemoração ao dia do professor. 

Direcionou ao vereador Magno Rodrigo, que será feito 12 km de estrada vicinal no km 81 em 

parceria com o Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Senhor Artemes. Finalizou agradecendo a 

presença da população. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna, disse que esta 

sessão foi de grande importância pela aprovação dos projetos e pareceres já mencionados e 

posteriormente temos uma sessão extraordinária para tratar do projeto de lei de autoria do poder 

executivo municipal sobre que altera o art. 4º, inciso I, da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 

350/2021. Agradeceu a presença de todos, inclusive a Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão, 

e parabenizou por estar frequentemente nas sessões acompanhando o nosso trabalho, e também 
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pela forma de estar conduzindo o nosso município, pois sabemos das dificuldades, porém 

conseguido desempenhar um bom trabalho de desenvolvimento do município, e com o objetivo de 

alavancar a economia do nosso município, citou que teve a oportunidade de participar de uma 

reunião com os comerciantes locais, e certamente tanto a prefeita municipal como os vereadores 

continuaremos trabalhando por melhorias para o município. O vereador Luis Carlos Araújo do 

Nascimento usou a tribuna, em nome do primeiro secretário José Maria (Bena) cumprimentou 

todos os vereadores, em nome da Prefeita Municipal, Senhora Vanessa Gusmão, saudou todos os 

presentes. Parabenizou a iniciativa do Senhor João (PT), por vir nesta tribuna falar sobre a criação 

da secretaria de pesca e caça deste município, frisou que o vereador José Lucilvio encaminhou um 

projeto de lei ao poder executivo solicitando a criação da secretaria de caça e pesca para a região 

Ribeirinha, relatou que anos atrás também iniciou esse projeto de caça com o Senhor João, mas não 

tivemos êxito. Agradeceu os vereadores José Rivanaldo Araújo, Pedro Nunes e Joelson, José Maria, 

Euclênio Arruda e José Lucilvio, pelo parecer favorável ao Projeto de Lei nº 01/201 de sua autoria, 

os mesmos fazem parte das comissões deste Poder Legislativo de Justiça e Redação de Leis e da 

Educação, Cultua, Saúde e Meio Ambiente, e o referido projeto será encaminhado para o gabinete 

da Prefeita Municipal, para que em breve  seja sancionado. Disse que a discussão do projeto de lei 

que torna feriado no dia 15 de outubro foi de suma importância, pois abriu mentes para o quão é 

importante o professor e como é merecido o feriado municipal do dia do professor, frisou que em 

15 anos como professor neste município, portento, este ano foi a primeira vez que no dia 15 de 

outubro foi facultado no município. Parabenizou todos os vereadores pela aprovação do Projeto de 

Resolução supracitado, em relação ao voto aberto e também a participação da população nesta 

sessão. Disse ao Presidente Magno Rodrigo, que no dia 15 de outubro encaminhou ofícios para o 

SINTEPP e SEMED solicitando a reavaliação do nosso plano de cargos, carreira e renumeração 

(PCCR) dos servidores públicos da educação municipal, porém temos situações que divergem na 

educação, pois o edital do concurso diz uma coisa e o PCRR outra em alguns pontos, por isso 

devemos unificar as leis. Disse que também irá encaminhar um ofício para a SEMED do Município, 

solicitando informações sobre a educação dos indígenas e quilombolas para formalizar a educação 

e assegurar os recursos destinados aos mesmos. O Vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a 

tribuna, em nome da mesa diretora saudou todos os vereadores, em nome da Prefeita Municipal, 

Vanessa Gusmão Miranda saudou todos os presentes e os que acompanham pela rede social 

facebook. Compartilhou a fala do vereador Euclênio em relação ao projeto de Resolução sobre o 

voto aberto, que devemos ter transparência, ressaltou que não precisa se esconder para declarar 

seu voto, e que independente das discussões, sempre há respeito. Agradeceu a Senhora Prefeita pelo 

atendimento do seu ofício solicitando a manutenção da iluminação pública da Comunidade Jabuti e 

também parabenizou ao evento destinado ao dia das crianças, realizado no galpão do agricultor no 

dia 15 do corrente mês, que deu oportunidade para diversas crianças se divertirem com os 

brinquedos, dinâmicas e brindes e outros. Parabenizou o Presidente desta casa e o vereador Pedro 

Nunes (Dinho) pelo requerimento solicitando recursos via estado para a construção da ponte de 
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concreto na Comunidade Bom Remédio. Agradeceu o vereador José Maria (Bena) e a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Constância Neta Souza, pela ação na Comunidade Siriri, na quinta-

feira anterior e também parabenizou a secretaria Municipal de Saúde, Alcione Santana de Oliveira, 

pela ação realizada na sexta-feira anterior na Comunidade Ipitinga. Pediu ao Presidente desta casa 

que encaminhe ofícios para as secretarias municipais de Assistência Social e Saúde, solicitando as 

mesmas que providencie uma ação itinerante para beneficiar as famílias da Comunidade Jabuti. 

Compartilhou o pronunciamento do vereador Luis Carlos (prof. Carlinhos) em relação ao PCCR dos 

servidores da área da educação da rede municipal, disse que esteve em uma reunião com a Prefeita 

Municipal juntamente com o vereador Magno Rodrigo, na qual a Senhora Prefeita sugeriu que o 

SINTEPP juntamente com as comissões competentes desta casa analisasse o projeto de lei PCCR, 

pediu ao Senhor Presidente desta casa que encaminhe um ofício para o SINTEPP, solicitando ao 

mesmo que marque uma reunião com as comissões competentes desta casa para juntos analisar e 

discutir melhorias para os profissionais da educação. O vereador José Rivanaldo Araújo usou a 

tribuna, fez seus agradecimentos a Deus.  Em nome da Mesa Diretora saudou todos os vereadores, 

em nome da Senhora Prefeita Municipal, Vanessa Gusmão Miranda, saudou todos os presentes e os 

que acompanham pela rede social Facebook. Agradeceu a Senhora Prefeita Municipal pelo 

atendimento do ofício do vereador José Lucilvio (Lucilvio) referente à manutenção de iluminação 

pública da Comunidade Jabuti. Disse que solicitou a Secretaria Municipal de Saúde, Senhora Alcione 

Santana de Oliveira, uma ação itinerante para atender a população da Comunidade Vale do Capim, 

e a secretaria de saúde informou-lhe que a ação será realizada no mês de novembro deste ano. 

Direcionou ao vereador Euclênio Arruda, dizendo que nunca precisou se esconder de nenhuma 

situação. Frisou que ninguém é melhor que o outro, e que sempre votará em projetos de lei que 

beneficiará a população do nosso município. O vereador Pedro Nunes usou a tribuna em nome do 

vereador e líder de governo Antônio José (Toninho do km 16) cumprimentou todos os presentes. 

Fez agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade. Agradeceu o Secretário Municipal de 

Obras, Valdenir Aguiar Sales pelos serviços de reformas das pontes da região Ipitinga, frisou que 

cada vereador tem que fazer a sua parte pedir recursos de melhorias para o município, e faz a sua 

parte que é cobrar melhorias para a população Aurorense, e não para se esconder da população, 

afirmou que continua recebendo as pessoas na sua residência diariamente ouvindo as 

reivindicações das pessoas; frisando que o vereador não executa as necessidades básicas da 

população, portanto, a função do vereador é legislar, cobrar e fiscalizar.  Agradeceu a secretária de 

saúde e a Senhora Prefeita, pela realização da ação mais saúde na Vila pitinga na sexta-feira anterior. 

Pediu ao secretário de obras que disponibilize um servidor no período noturno para fazer o serviço 

de supervisionar nas comunidades que foram realizadas a manutenção de iluminação, citou que foi 

feito a manutenção da lâmpada no período diurno do poste em frente a sua residência na Vila 

Ipitinga, porém à noite a lâmpada não acendeu, frisou que a maioria das ruas da Vila está iluminada. 

Agradeceu a Senhora Prefeita e o Governador de Estado, Helder Barbalho, pelo serviço de 

rebaixamento da ladeira na Comunidade Bom Remédio, ressaltou que esse serviço foi um pedido 
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seu. Disse que a Senhora Prefeita está trabalhando no município, mas ainda tem muitas coisas a 

serem feitas. Finalizou, dizendo que continuará cobrando melhorias para o município. O vereador 

Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, cumprimentou bom dia a todos. Agradeceu o presidente 

desta casa, por motivo que irá desarquivar o Projeto de Lei que denomina o Bairro Manelândia II e 

passa a ser Novo Horizonte, e encaminhar para as comissões competentes analisar, esse projeto 

estar nesta casa desde o ano de 2016, portanto, os moradores necessitam com urgência da 

regularização do Bairro.  Desde já agradeceu a Senhora Prefeita, por motivo que irá disponibilizar 

o serviço de reparos de iluminação pública para o Bairro Novo Horizonte. Ressaltou como membro 

da Comissão de Justiça e Redação de Leis, que é suma importância à provação do Projeto de Lei nº 

01/2021, é de grande valia que seja feriado municipal no dia 15 de outubro em comemoração ao 

dia do professor. Falou que após esta sessão ordinária será realizada a sessão extraordinária para 

tratar sobre projeto de Lei que altera Lei Orçamentária Anual – LOA nº 350/2021, como faz parte 

das duas Comissões de Justiça e Redação de Leis e da Finanças e Orçamento, colocou-se à disposição. 

Falou sobre a votação das matérias como projetos de lei que no momento de discussão sempre 

haverá divergências nesta casa, porém continuaremos respeitando a opinião de cada vereador. 

Falou em relação aos recursos que já está na conta da prefeitura municipal de Aurora, e que 

provavelmente esses recursos serão aplicados no município no próximo ano, e pediu a Senhora 

Prefeita Municipal que aplique os recursos de forma justa, assim beneficiando a população 

Aurorense com melhorias de qualidade vida. O vereador José Maria de Souza Moreira usou a 

tribuna, em nome do Presidente desta casa saudou todos os vereadores, em nome do Senhor 

Reginaldo saudou todos os munícipes e que acompanham pelo Facebook. Agradeceu a Prefeita 

Municipal, Senhora Vanessa Gusmão e também a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Senhora Constância Neta Souza e equipe, por levar ação itinerante aos ribeirinhos, especificamente 

a Comunidade Vila Nova, e todos ficaram felizes por terem sido lembrados, e reconhecidos e 

beneficiados pela gestão atual, esse momento é muito gratificante a todos. Agradeceu os vereadores 

pela aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Luis Carlos (Prof. Carlinhos) em relação ao 

feriado municipal no dia 15 de outubro em homenagem ao dia dos professores. Finalizou, desejando 

uma semana abençoada a todos e convidou os vereadores para participar de uma reunião 

extraordinária após esta sessão. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, fez 

uma abordagem breve das seguintes temáticas: parabenizou todos os nobres colegas vereadores 

pela aprovação de seus requerimentos e projetos de leis; parabenizou o vereador Luis Carlos e as 

comissões que aprovaram o projeto de lei que torna feriado municipal o dia 15 de outubro em 

homenagem ao dia dos professores, ressaltou que esta casa de leis nunca será omissa a qualquer 

projeto de lei que venha beneficiar o município; parabenizou todos os professores pela vitória, 

parabenizou todos os responsáveis pelo serviço de manutenção de abastecimento de água do bairro 

centro que não mediram esforços para solucionar a falta de água do referido bairro. Falou que a 

falta de água da comunidade Bom Remédio, por conta do transformador ser incompatível com a 

voltagem da bomba da água, ou seja, a energia elétrica possui uma carga elétrica de 120V e a bomba 
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possui uma voltagem de 220V, e essa responsabilidade da energia é da empresa equatorial onde a 

mesma já foi notificada; falou que esteve terça-feira anterior na Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), juntamente com os vereadores: Euclênio 

Arruda, José Maria (Bena) e José Antônio (Toninho do km 16), e o deputado estadual Chamonzinho, 

fomos cobrar a situação da construção da orla, disse que o requerimento da orla seja feito em nome 

os vereadores. Afirmou que os benefícios que Aurora do Pará vai receber sobre pavimentação 

asfáltica, reforma da quadra de esportes do Bairro Aparecida, construção da praça do km 75, estava 

tudo parado, por conto do município ter entrado no Sistema Integrado de Administração Financeira 

para Estados e Municípios (SIAFEM), no dia 07 de setembro deste ano, portanto, o combustível 

destinado pelo governador, Helder Barbalho, ao município para ajudar na recuperação das estradas 

vicinais ficou parado, mas já foi providenciada a documentação e dada entrada no SIAFEM, na última 

quinta-feira, para ser retirado o município da inadimplência e dentro de 05 (cinco) dias úteis o 

município estará apto a receber os convênios. Afirmou que a cobrança de documentação para fazer 

a liberação dos convênios é muito rígida. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às doze horas e dois minutos, convidando 

os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 09 de novembro 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:______________________________________________________________________________ 
 
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:___________________________________________________________________________________ 
 


