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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 015/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em catorze de junho de dois mil e vinte e 
dois.  
Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, 
no Plenário Nelito Pastana dos Santos da Câmara Municipal de Aurora do Pará, o Senhor Presidente 
solicitou ao vereador Joelson da Silva Oliveira para que assumisse a 1ª secretaria. Em seguida o 
Senhor Presidente solicitou que o segundo secretário que fizesse a verificação de quórum onde 
constou a presença dos seguintes Edis: Magno Rodrigo Pereira Miranda-presidente; Joelson da 
Silva Oliveira-1º secretário em exercício; 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, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo Lima de 
Moura. Justificativa verbal proferida pelo vereador Pedro Nunes Pantoja justificando a ausência 
do vereador José Maria de Souza Moreira, por motivo de estar com problemas de saúde que 
impossibilita de participar desta sessão. 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 1 versículo 8. O 
Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário em exercício que fizesse a leitura dos 
expedientes. Não houve a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, por motivo de falta de energia 
elétrica. Dando prosseguimento o primeiro secretário em exercício continuou com a leitura dos 
expedientes: Ofício nº009/2022, dos Exmos. Srs. Vereadores, Euclênio Arruda de Souza, José 
Antônio da Silva Araújo e José Maria de Souza Moreira, encaminhando o Projeto de Lei nº 
003/2022, que altera a redação do artigo 41, inciso VI, da Lei Municipal nº 325, de 25 de março de 
2015, e dá outras providências. O Parecer Legislativo Conjunto nº 009/2022, das Comissões de 
Justiça e Redação de Leis, e Finanças e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 
006/2022, de autoria de Poder Executivo Municipal, dispõe sobre Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2023 de Aurora do Pará, e dá outras providências. O Parecer Legislativo Conjunto nº 
010/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, e Finanças e Orçamento, opinando 
favoráveis ao Projeto de Lei nº 008/2022, de autoria de Poder Executivo Municipal, a promover 
a desafetação e leilão para alienar veículos e sucatas inservíveis de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Aurora do Pará, e dá outras providências. Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca as 
matérias em discussão e votação. O Parecer Legislativo  Conjunto nº 009/2022; das Comissões 
de Justiça e Redação de Leis, e Finanças e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 
006/2022, de autoria de Poder Executivo Municipal, dispõe sobre Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2023 de Aurora do Pará, e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou o 
Parecer legislativo Conjunto nº 009/2022, em discussão, o vereador e relator da Comissão de 
Finanças e Orçamento, José Antônio da Silva Araújo, cumprimentou todos os nobres colegas 
vereadores e demais pessoas presentes. Ressaltou que o referido projeto de lei é de suma 
importância para a administração pública municipal para o exercício financeiro de 2023. Disse que 
os demais membros das comissões, após análise detalhado decidiram Parecer Legislativo Conjunto 
favoráveis ao Projeto de Lei nº 006/2022; dando prosseguimento em discussão, não houve 
discussão, em seguida o Senhor Presidente submeteu à votação o Parecer Legislativo Conjunto nº 
009/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 006/2022, ambos foram aprovados por 
unanimidade por unanimidade dos vereadores. Parecer Legislativo Conjunto nº 010/2022; da 
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Comissão de Justiça e Redação de Leis, e Finanças e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de 
Lei nº 008/2022, de autoria de Poder Executivo Municipal, a promover a desafetação e leilão para 
alienar veículos e sucatas inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, e 
dá outras providências. O Senhor Presidente colocou o Parecer legislativo Conjunto nº 
010/2022, em discussão, o vereador e relator da Comissão de Finanças e Orçamento, José Antônio 
da Silva Araújo, cumprimentou todos os nobres colegas vereadores e demais pessoas presentes. 
Ressaltou que o projeto de lei acima é de grande valia, porém que seja feito a realização do leilão de 
veículos sucateados, haja vista os mesmo há anos sem serventia para o município e ainda ocupando 
espaço físico nos órgãos públicos. Frisou que os demais membros das comissões, após análise 
minucioso decidiram Parecer legislativo Conjunto favoráveis, ao Projeto de Lei nº 008/2021, e 
pediu o apoio aos nobres colegas vereadores pela aprovação do Projeto de Lei. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente colocou o parecer em discussão, sem discussão. O Senhor Presidente colocou em 
votação o Parecer legislativo Conjunto nº 010/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 
008/2022, ambos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores vereadores de acordo com a ordem de 
inscrição para falarem em tema livre. O vereador Rosinaldo Lima de Moura usou a tribuna, 
agradeceu a presença do Senhor Presidente desta casa, parlamentares, vice-prefeito, “Beto Araújo”, 
e os munícipes presentes. Iniciou seu pronunciamento dizendo que recebeu uma denúncia contra o 
seu mandato realizada pelo munícipe ao Senhor Adnaldo Queiroz Reis – responsável pelo 
Departamento Municipal de Merenda Escolar de Aurora do Pará, e considera uma falta de respeito, 
dessa forma procurei a assessoria jurídica desta casa, para fazer minha defesa conforme a lei, e até 
o momento não fui atendido, pois esta denúncia é uma difamação contra minha pessoa, uma vez 
que fui até o seu local de trabalho (localizado no departamento da merenda escolar) para fiscalizar, 
porém não cheguei com arrogância ou de forma rude.  O vereador Euclênio Arruda de Souza usou 
a tribuna, em nome do Presidente desta casa saudou os vereadores, o vice-prefeito municipal e 
demais munícipes presentes na galeria. Compartilhou a fala do vereador Rosinaldo Lima de Moura 
“Painho” em relação a denúncia contra seu mandato, frisou que até o presente momento não foi 
informado por esta casa sobre essa situação de denúncia do mandato de Vossa Excelência. Falou 
sobre a ação de saúde na região da Comunidade Jaboti, juntamente com o Doutor Daniel e a Doutora 
Alessandra, assistindo a população com médico pediatra e clínico geral, enfermeiras, odontólogos, 
ressaltou que foram 86 (oitenta e seis) atendimentos, deixou seu imenso sentimento de gratidão, 
pois há diversas dificuldades para realizar  ação de saúde no interior do município, na oportunidade 
fez agradecimentos a Prefeita Municipal Vanessa Gusmão, a secretaria de saúde, Alcione Santana; 
ressaltou a sua felicidade e sucesso na ação de saúde realizada na Comunidade acima. Frisou que o 
vereador não pode executar as ações e não tem emendas próprias, porém podemos ir em busca de 
melhorias para os nossos munícipes. Deixou seus pêsames à família e amigos do Senhor, Jorge 
Ferreira, que era morador da Comunidade Ipitinga. O vereador Raimundo da Silva Amorim usou 
a tribuna, em nome do Senhor Presidente desta casa, saudou os  Senhores vereadores, sua família e 
os munícipes presentes e os que assistem pela rede social. Fez agradecimentos a Deus pela 
oportunidade de estarmos reunidos para mais um dia de trabalho. Disse ao vereador Rosinaldo 
“Painho”, que não tinha conhecimento da denúncia contra seu mandato. Agradeceu a parceria do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Jotaci Ferreira de lima, pela limpeza das nossas 
Comunidades. Agradeceu a secretária municipal de saúde, Senhora Alcione, por sempre estar nos 
apoiando e ajudando no que for preciso. Ressaltou que nós como vereadores não temos autoridade 
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para executar as obras, pois essa competência é da Prefeita Vanessa Gusmão, os vereadores apenas 
solicitam melhorias para a população. Disse que cobramos nesta casa diversas vezes a reforma da 
ponte da Comunidade São Marcos, e a mesma está quase pronta. Falou que foi informado pela 
Senhora Prefeita Municipal, que a primeira estrada vicinal a ser recuperada será a Comunidade da 
Vale do Capim, e pediu paciência a população que trafega por essas estradas, que muito em breve 
será realizada. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, fez seus 
agradecimentos a Deus. Em nome do Presidente desta casa saudou os nobres colegas vereadores, o 
vice-prefeito, “Beto Araújo”, todas as pessoas que nos prestigiam nesta casa ou pela rede social. Fez 
agradecimentos a Senhora Prefeita, aos secretarios municipais de meio ambiente Senhor Jotaci 
Ferreira e de obras, Senhor Valdenir, por motivo de terem disponibilizados semana passada os 
funcionários públicos para fazer a limpeza das ruas e a manutenção da iluminação pública da 
Comunidade Santana do Capim, na qual encaminhamos ofícios a prefeita municipal solicitando 
melhorias de limpeza das ruas e a manutenção de iluminação pública da Comunidade acima e fomos 
atendidos. Pediu ao Senhor Presidente, que quando formos a Belém-PA, não possamos esquecer de 
encaminhar o requerimento nº 042/2022, ao nosso Governador Estadual Helder Barbalho, que 
solicita melhorias de pavimentação asfáltica da estada vicinal da comunidade Repartimento e 
região. Ressaltou que no ano passado foi à Brasília-DF, na oportunidade solicitamos uma emenda 
parlamentar para aquisição de uma ambulância ao Deputado Federal Cristiano Dutra Vale, e não 
estávamos esperando e o recurso está disponível, isso prova que se fomos em busca de recursos e 
conseguiremos alcançar o nosso objetivo de contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. 
Agradeceu e parabenizou os vereadores pelo empenho no trabalho com o nosso município. 
Convidou todos os vereadores e demais presentes para participar do festejo da Igreja Católica da 
Comunidade Canãa, que será realizado no próximo sábado (18). O vereador José Rivanaldo 
Araújo usou a tribuna, primeiramente fez seus agradecimentos a Deus. Em nome do Presidente 
desta casa saudou os vereadores, o vice-prefeito e os munícipes presentes que nos assistem. 
Agradeceu o secretário municipal de obras, Valdenir, por conta que não mediu esforços  para dar 
início a construção da ponte da Comunidade São Marcos, que estava há mais de 04 (quatro) anos 
sem reforma. Agradeceu o Deputado Federal Cristiano Vale pela emenda parlamentar destinada 
para aquisição de uma ambulância para a nossa cidade, e também agradeceu todos os deputados 
estadual e federal que disponibilizam emendas parlamentares para  ajudar no desenvolvimento de 
Aurora do Pará. O vereador José Lucilvio da Costa Lima usou a tribuna, fez seus agradecimentos 
a Deus. Em nome do Presidente desta casa cumprimentou os nobres colegas vereadores, o vice-
prefeito, “Beto Araújo”, cumprimentou todos os presentes na galeria, os Senhores Manoel e Miguel, 
e todas as pessoas que assistem pela rede social. Iniciou sua fala direcionando ao vereador 
Rosinaldo “Painho”, que muitos colegas vereadores não tinham conhecimento em relação a 
denúncia contra o mandato de Vossa Excelência, mas acredito que esta casa irá se posicionar para 
ajudá-lo com assessoria jurídica conforme a lei. Agradeceu aos nobres colegas vereadores que 
participaram da sessão solene em homenagem aos ACS e ACE, realizada neste poder legislativo 
quinta-feira (09) passada, porém uma homenagem muito digna e justa, e os homenageados, 
sentiram-se gratos pelo momento. Agradeceu aos parlamentares que tem destinado emendas para 
o nosso município, que dá subsídio para as áreas da saúde, da agricultura e outras áreas públicas, 
em especial agradeceu ao Deputado Federal Hélio Leite, que tem destinado diversos recursos para 
Aurora do Pará, citou nas áreas da saúde pública e agricultura. Agradeceu ao Deputado Federal 
Lúcio Vale, pelas emendas parlamentares destinada para aquisição de 02 (duas) ambulâncias para 
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o nosso município; fez elogios ao Deputado lúcio Vale, quanto a sua generosidade com o nosso 
município, sem ter feito compromisso de apoio a sua campanha eleitoral, e também por reconhecer 
que Aurora do Pará, deu-lhe votos, e quem nos dera que outros deputados tivessem a mesma atitude 
e consciência que o Deputado Lúcio Vale, e destinassem mais emendas para a área da saúde, 
educação, esporte e outras, mas infelizmente a maioria dos deputados vem no município apenas no 
período de campanha eleitoral, e esquecem da nossa comunidade. Frisou que esta casa também 
contribuiu para a compra de 02 (dois) veículos para a área da saúde, pois sabemos da necessidade 
que a área possui, e estamos sempre buscando emendas parlamentares de melhorias para o 
município. Deixou seus agradecimentos aos secretários municipais que vem apoiando, e 
contribuindo com os vereadores para a melhoria do nosso município. Agradeceu a Prefeita Vanessa 
Gusmão, pela sua atenção com os ofícios desta casa enviado ao gabinete da prefeitura municipal. 
Agradeceu a todos os que se empenham em prol de Aurora do Pará melhor. Desejou bom dia a todos. 
O vereador Pedro Nunes Pantoja usou a tribuna agradeceu ao Senhor Jesus pela oportunidade de 
estar presente mais uma vez nesta casa. Saudou a todos e feliz por estar vivo e contribuindo com o 
desenvolvimento do nosso município, porém triste pelo homicídio ocorrido ontem (13) a noite com 
um morador da comunidade Ipitinga, ainda não sabemos o motivo do homicídio. Agradeceu ao 
secretário de Obras, Senhor Valdnir, pela instalação de tubulação nas Ruas São José com a Rua 
Estrela de Ouro, que não tinha condições de trafegar carros, e também o nivelamento de uma rua 
do Bairro Novo Horizonte. Fez seus agradecimentos a Prefeita Vanessa Gusmão. Desejou uma ótima 
semana a todos. O Senhor Presidente fazendo de uso suas atribuições legais concedeu a 
palavra ao Senhor Francisco Maurisberto Freires Araújo, vice-prefeito de Aurora do Pará, 
usou a tribuna agradeceu a Deus pelo momento de estar presente. Em nome do Presidente desta 
casa agradeceu pelo espaço cedido e cumprimentou todos os presentes e os que acompanham os 
trabalhos da câmara pela rede social. Iniciou, que se tratando da matéria referente ao Parecer 
Legislativo Conjunto nº 010/2022 e ao Projeto de Lei nº 008/2022, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, aprovada agora a pouco nesta casa de leis, ressaltou que tem a convicção que é de grande 
valia, pois todos equipamentos com máquinas, veículos etc., tem seu período de validade. Sabemos 
que no nosso município possuem diversas sucatas de veículos e maquinários, que não tem benefício 
para o município; sugeriu que poderia ser adicionado no projeto de lei, que o valor recebido do 
leilão seja investido na compra de outros veículos como máquinas, ambulâncias entre outros. Em 
relação a citação feito pelo vereador Joelson em relação as ambulâncias sucateadas que são vindas 
de recursos federais, portanto, as ambulâncias já foram usadas por um período longo de tempo, 
acredita-se que quando a união tiver conhecimento através do edital do município sobre o leilão 
dos veículos sucateados irá concordar  em leiloar ou recolher os veículos, por exemplo temos uma 
patroa na garagem municipal desde o mandato do ex-prefeito municipal “Manoel Duarte” no ano de 
197 a 2000. Finalizou, parabenizando os Senhores vereadores pela iniciativa de aprovação do 
projeto de lei supramencionado, e parabenizou o Poder Executivo Municipal pela iniciativa do 
projeto de lei; frisou ao Poder Executivo Municipal que o dinheiro arrecadado no leilão de veículos 
e sucatas, seja investido em equipamentos para o município. Agradeceu a todos pela oportunidade 
e colocou-se à disposição tanto do Poder Legislativo quanto da população Aurorense. O vereador 
José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna. Parabenizou e agradeceu os trabalhos realizados 
nesta casa de leis.  Colocamos aqui hoje algumas matérias de suma importância, temos contribuído 
com o aumento da frota de carros para o melhor funcionamento da gestão pública. Tivemos agora 
a pouco a aprovação do projeto sobre leilões de máquinas sucateadas. Falou sobre o projeto de lei 
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de autoria do vereador Euclênio, sobre a mudança da eleição do conselho tutelar, que é de extrema 
importância. Parabenizou a secretaria municipal de saúde que em conjunto com a equipe da 
Doutora Alessandra e Doutor Daniel, porém, por promover uma ação de saúde na Comunidade Vila 
Nova. Agradeceu o Doutor Daniel pela parceria de atender os pacientes de Aurora do Pará com 
diversos exames especializados. Parabenizou a Prefeita Vanessa Gusmão pela ação de saúde nos 
dias 10 e 11 do mês corrente, nas Comunidades Vila Nova e Ipitinga. Gostaria de chamar atenção 
dos nobres colegas vereadores, onde na semana passada solicitei o veículo desta casa para fazer um 
trabalho de extrema importância desta casa, e fui até a região do Maracaxí, no retorno a sede do 
município passando pela cidade de Mãe do Rio, fui parado por algumas pessoas sem saber de fato o 
que havia acontecido, ao descer do carro me deparei com incêndio na parte traseira da 
caminhonete, então esse fogo foi combatido com extintor, mas Senhores vereadores isso me causa 
estranheza e preocupação o material que ocasionou o incêndio foi muito papelão preso no 
silenciador da descarga do veículo, eu gostaria de chamar um dos servidores desta casa, ou 
responsável pelos veículos deste poder legislativo que observasse essa situação, porque quando 
você passa em algo e engancha no carro, mas o papel estava bem dobradinho parecendo ser 
proposital, não estou culpando ou julgando ninguém;  estou aqui simplesmente para alertar para 
que não venha ocorrer essa situação com os nobres colegas. O vereador Joelson da Silva Oliveira 
usou a tribuna, cumprimentou os vereadores, público presente e os que nos assistem pela rede 
social. Compartilhou o pronunciamento do vereador Rosinaldo “Painho”, em relação esta casa ter 
recebido uma denúncia contra o mandato de Vossa Excelência, relatou que o mesmo procurou para 
relatar os fatos ocorridos, portanto, se houver uma votação contra o vereador “Painho”, não irá 
participar da votação, pois devemos averiguar os fatos corretamente e dialogar sobre a denúncia 
contra o mandato do mesmo. Ressaltou que estar em seu 3º (terceiro) mandato de vereador e não 
teve essas atitudes em outras legislaturas. Em relação a fala do vice-prefeito é de suma importância, 
para esclarecer o projeto de lei sobre leilão de veículos e sucatas do município. O vereador Magno 
Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, em nome do vereador Raimundo, cumprimentou os 
nobres colegas vereadores, seu amigo Senhor Cesar, e demais pessoas presentes, e as pessoas que 
acompanham pela rede social facebook. Ressaltou sobre o requerimento nº 073/2021, de sua 
autoria em conjunto com os vereadores José Maira “Bena” e Rosinaldo “Painho”, aprovado no dia 
22 de junho de 2021, que solicita o leilão das máquinas sucateadas, citou que tem carros na área da 
saúde e também na garagem da prefeitura municipal, como patroas e tratores, a Senhora Prefeita 
Vanessa Gusmão, concordou com a venda das máquinas e encaminhou para esta casa o Projeto de 
Lei nº 008/2022, sobre autoriza o poder executivo municipal a promover leilão de veículos 
sucateados, portanto, esse projeto de lei foi aprovado agora a pouco pelos nobres vereadores; 
relatou que não é fácil, porque é necessário a avaliação de um engenheiro mecânico, e também tem 
que ter uma empresa credenciada para fazer acontecer o leilão através de uma licitação, entre essas 
máquinas tem algumas que são concessão do Governo de Estado e isso tem que ser analisado com 
calma. Disse que ontem estive com o Deputado Federal Júnior Ferrari, tratando das dificuldades de 
transporte na área da saúde, citou as ambulâncias importadas não estão aguentando os trabalhos, 
e também temos as pessoas que precisam de transporte especial, tipo as pessoas que fazem 
tratamento de hemodiálise, e que o número de pacientes aumentaram de 04 (quatro) para 18 
(dezoito) pessoas, que fazem tratamento em cidades diferentes como Ulianópolis, Castanhal, Belém, 
e esses pacientes tem por direito levar um acompanhante e o tratamento é realizado três vezes na 
semana; citou que com a emenda parlamentar do Deputado Federal Hélio Leite, foi comprado um 
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micro-ônibus TFD com 35 (trinta e cinco)lugares, e a empresa deu 90 (noventa) dias para entregar 
o mesmo, o valor do veículo foi aproximadamente R$: 440 (quatrocentos e quarenta mil reais) e a 
Prefeita entrou com uma contra partida de R$ 40 (quarenta mil reais). Falou com muita insistência 
o Coronel Nil, repassou a primeira parcela do recurso para a recuperação das estradas vicinais das 
Comunidades Boa Vista, São Pedro, Boa vista e Mangueirão. Disse que esteve juntamente com os 
demais vereadores na SEDOP, na terça-feira anterior, onde o Deputado Estadual Chamonzinho 
conseguiu aproximadamente R$ 7 (sete milhões de reais) em emendas, isso vai ficar na história. 
Frisou que daqui há um ano Aurora do Pará, será a princesinha da Belém-Brasília. O Deputado 
Federal júnior Ferrari, confirmou que o governador irá fazer a entrega de uma ambulância e mais 
um trator para o nosso município. Ontem (13) falei com o Deputado Chamonzinho, e o mesmo está 
tentando mais 05 km de asfalto para o município. Falou que a Senhora Prefeita realizou na sexta-
feira anterior uma cirurgia de mais de 07 horas de tempo, mas graças a Deus está se recuperando 
bem. Falou sobre a grande festa no educar Arraiá de Aurora do Pará. Deixou seus pêsames à família 
do Senhor Jorge, que era funcionário público da escola municipal da Comunidade Ipitinga, e o 
mesmo foi assassinado na comunidade ontem (13) no início da noite. Agradeceu a todos que 
compareceram à reunião com o Deputado Chamonzinho e pré-candidato, e expressou a que a 
Prefeita está feliz com a participação de todos munícipes Aurorense. Falou para o Senhor “Vone”, 
que está chegando equipamentos para área de assentamentos para fazer os trabalhos para os 
munícipes do interior. Parabenizou  a equipe da Escola Estadual Hildeberto Reis pela linda festa 
junina realizada ontem (13) à noite, ressaltou que não foi possível participar da festa junina, por 
conta que estava acompanhando a sua esposa e  Prefeita Vanessa Gusmão, recém operada em 
Belém, mas assistiu a festa por vídeo, frisou que houve brigas na festa,  que estava sendo realiza na 
rua da Delegacia que fica próximo a referida escola, portanto, a briga foi em frente à delegacia, mas 
infelizmente não tinha nenhum policial no memento da briga, por motivo que o todos os policias se 
deslocaram para a Comunidade Ipitinga, por causa do homicídio do contra o Senhor Jorge. Pediu 
que seja elaborado ofícios ao Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Delegado Geral da 
Polícia Civil, Solicitando aos mesmos medidas de providências de aumento de contingente policial 
para o nosso Município. Finalizou agradecendo a Deus por tudo.  Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 11:hs38min., convidando 
os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão no dia 21 de junho de 2022, 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 
e pelos demais Vereadores.  
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda-presidente:______________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira-1º secretário em exercício:______________________________________________________ 
 
Pedro Nunes Pantoja- 2º secretário:_______________________________________________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 

José Antônio da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
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José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:__________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:_________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
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