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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 026/2021 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em catorze de dezembro de dois mil e vinte 
e um.  
Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze 
minutos, no Plenário Nelito Pastana dos Santos 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: José Maria de Souza Moreira- presidente em exercício; Pedro 
Nunes Pantoja- 1º secretário em exercício; José Antonio da Silva Araújo-2º secretário em 
exercício; Euclênio Arruda de Souza, 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. Justificativa verbal proferida pelo vereador José Antonio da Silva 
Araújo, justificando a ausência do vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda por encontra-se no 
DETRAN em Mãe do Rio/PA, realizando exame psicotécnico, por conta que a habilitação do mesmo 
estar vencida. Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor 
Presidente em exercício declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador José Antônio da 
Silva Araújo, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 1 versículos 
1. Não houve a leitura da Ata da Sessão anterior, por motivo de problemas na impressora desta casa. 
Ato contínuo, o primeiro secretário em exercício fez a leitura das matérias em pautas: Parecer 
Conjunto nº 020/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e Finança e Orçamento, 
opinando favoráveis ao Projeto de Lei Municipal nº 017/2021, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que altera a estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará; Cria a 
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer: Unifica as Secretarias Municipais de 
Administração e Finanças e cria a Secretaria Municipal de Planejamento, e dá outras providências. 
Parecer nº 021/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável, ao Projeto 
de Lei Municipal nº 018/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal,  que dispõe sobre o nome 
do Posto de Saúde do Bairro Manelândia, neste Município de Aurora do Pará, e dá outras 
providências. Encerrada a primeira parte da ordem do dia, passaremos para a segunda parte da 
ordem do dia. Ato contínuo, o Senhor Presidente em exercício colocou as matérias em pautas em 
discussão e votação. O Parecer Conjunto nº 020/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis 
e Finança e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de Lei Municipal nº 017/2021, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, que altera a estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Aurora do Pará; Cria a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer: Unifica as Secretarias 
Municipais de Administração e Finanças e cria a Secretaria Municipal de Planejamento, e dá outras 
providências. O Senhor Presidente em exercício colocou em discussão e votação o Parecer 
Conjunto nº 020/2021, o vereador e Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, José Antônio 
da Silva Araújo, cumprimentou dos os presentes, ressaltou que em reunião juntamente com os 
demais membros das Comissões, após análise minucioso do Projeto de lei Municipal nº 
017/2021, é de suma importância para o Município de Aurora do Pará, decidiram Parecer 
Conjunto nº 020/2021 favoráveis. Em seguida o Senhor Presidente em exercício colocou em 
votação o Parecer Conjunto nº 020/2021, juntamente com o Projeto de Lei Municipal 
017/2021, ambos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente em exercício colocou em discussão o Parecer nº 021/2021, da Comissão de 
Justiça e Redação de Leis, opinando favorável, ao Projeto de Lei Municipal nº 018/2021, de 
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autoria do Poder Executivo Municipal,  que dispõe sobre o nome do Posto de Saúde do Bairro 
Manelândia, neste Município de Aurora do Pará, e dá outras providências. Em seguida o Senhor 
Presidente em exercício colocou em votação o Parecer Conjunto nº 021/2021, juntamente com o 
Projeto de Lei Municipal nº 018/2021, ambos foram aprovados por unanimidade dos vereadores 
presentes. Ato contínuo, o Senhor Presidente em exercício solicitou aos vereadores a dispensa da 
palavra, por conta que nesta terça-feira, vamos transformar a Sessão Ordinária em Sessão Solene 
de Encerramento dos Trabalhos Legislativos do segundo período deste ano. O Senhor Presidente 
em exercício colocou em discussão e votação a solicitação da dispensa da palavra dos vereadores 
acima. Em discussão, não houve discussão. Em seguida o Senhor Presidente em exercício colocou 
em votação a referida solicitação da dispensa da palavra, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Em seguida o Senhor Presidente em exercício agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, às nove horas e quarenta e cinco minutos, 
convidando os Senhores Vereadores para participarem da Sessão Solene de Encerramento dos 
Trabalhos Legislativos deste Poder Legislativo, nesta manhã de terça-feira, e não havendo mais 
nada a tratar o primeiro secretário em exercício da Câmara Municipal de Aurora do Pará, lavrei a 
presente Ata que após lida, discutida e votada será assinada por mim, pelo Presidente em exercício 
e pelos demais Vereadores.  

José Maria de Souza Moreira, presidente em exercício:___________________________________________________ 

Pedro Nunes Pantoja, 1º secretário em exercício:_________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo, 2º secretário em exercício:_________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo de Lima Moura:___________________________________________________________________________________ 
 
 


