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Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 016/2022 

1ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em vinte e um de junho de dois mil e vinte 
e dois.  

Aos vinte e um dia 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 
que o segundo secretário que 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-2ºsecretário; 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, Rosinaldo Lima de Moura. Ausência justificada do vereador Raimundo 
da Silva Amorim. 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 Isaías capítulo 43 versículo. O Senhor Presidente 
solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes. Dando prosseguimento o 
primeiro secretário fez a leitura das Atas anteriores:  31/05, 09/06 e 14/06/2022, após lidas, foram 
colocadas em discussão, não havendo discussão, em votação, triplas aprovadas por unanimidade dos 
vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário continuou com a leitura dos 
expedientes: Parecer legislativo Conjunto nº 011/2022, das Comissões de Justiça e Redação de 
Leis, Finanças e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de Lei n° 009/2022, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que que altera a fixação e regulamenta a concessão de diárias para 
prefeita, vice-prefeito, secretários e demais servidores municipais do Poder Executivo de Aurora do 
Pará, e dá outras providências. Parecer legislativo Conjunto nº 012/2022, das Comissões de 
Justiça e Redação de Leis, Finanças e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 
010/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a política municipal de amparo e 
assistência as mulheres carentes e em situação de vulnerabilidade social de Aurora do Pará, e dá 
outras providências. Parecer Legislativo nº 013/2022, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, 
opinando contrário ao Projeto de Lei nº 003/2022, de autoria dos Exmos. Srs. Vereadores, Euclênio 
Arruda de Souza, José Antônio da Silva Araújo e José Maria de Souza Moreira, que altera a redação 
do artigo 41, inciso VI, da Lei Municipal nº 325, de 25 de março de 2015, e dá outras providências. 
Ofício nº 094/2022-GAB/PREF/PMAP, da Prefeita Municipal Vanessa Gusmão Miranda, 
encaminhando o Projeto de Lei nº 011/2022, Nomeia o Galpão Municipal da Feira do agricultor 
“Tarci Amaro do Nascimento”, e dá outras providências. Requerimento nº 048/2022, de autoria 
do vereador José Lucilvio da Costa Lima, Solicitando a coleta de exames básicos semanal ou 
quinzenal, nos  Postos de Saúde das Comunidades: Santana do Capim, São Pedro do km 16, 
Repartimento, Nossa Senhora Fátima km 75, Ipitinga, Município de Aurora do Pará. Requerimento 
nº 049/2022, de autoria do vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, solicitando o serviço de 
terraplanagem das ruas, manutenção da ponte e colocação de tubos na primeira rua da Comunidade 
São Domingos do Jacamim, neste Município. Requerimento nº 050/2022, de autoria do vereador 
Pedro Nunes Pantoja, Solicito a Construção de 02 (duas) Quadras de areia de esportes, sendo uma 
na Comunidade Ipitinga e outra na Comunidade Matamatá, 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. Parecer legislativo Conjunto nº 
011/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, Finanças e Orçamento, opinando favoráveis 
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ao Projeto de Lei n° 009/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que que altera a fixação 
e regulamenta a concessão de diárias para prefeita, vice-prefeito, secretários e demais servidores 
municipais do Poder Executivo de Aurora do Pará, e dá outras providências.  O Senhor Presidente 
colocou o Parecer legislativo Conjunto nº 011/2022, 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 presente projeto de lei está de 
acordo com a Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado, Lei de Responsabilidade Fiscal 
e Lei Orgânica deste município, portanto, a diária é necessária e indispensável ao exercício do 
mandato do poder executivo municipal, para custear viagens dentro de estado e fora do estado tanto 
da prefeita quanto dos servidores públicos. Frisou que os membros das comissões, após análise 
detalhado decidiram Parecer Legislativo Conjunto favoráveis ao Projeto de Lei nº 009/2022. Dando 
prosseguimento em discussão, sem discussão, em seguida o Senhor Presidente submeteu à votação 
o Parecer Legislativo Conjunto nº 011/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 009/2022, 
ambos foram aprovados por unanimidade por unanimidade dos vereadores. Parecer legislativo 
Conjunto nº 012/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, Finanças e Orçamento, 
opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 010/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
institui a política municipal de amparo e assistência as mulheres carentes e em situação de 
vulnerabilidade social de Aurora do Pará, e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou o 
Parecer legislativo Conjunto nº 012/2022, 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 está em 
conformidade com as constituições Federal e do Estado, e a Lei Orgânica deste município, portanto, 
é de extrema necessidade as mulheres carentes do município. Frisando que os demais membros das 
comissões, após análise minucioso decidiram Parecer legislativo Conjunto favoráveis, ao Projeto de 
Lei nº 010/2022. Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou o referido parecer em discussão, sem 
discussão. O Senhor Presidente colocou em votação o Parecer legislativo Conjunto nº 012/2022, 
juntamente com o Projeto de Lei nº 010/2022, ambos foram aprovados por unanimidade dos 
vereadores presentes. Parecer Legislativo nº 013/2022, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, 
opinando contrário ao Projeto de Lei nº 003/2022, de autoria dos Exmos. Srs. Vereadores, Euclênio 
Arruda de Souza, José Antônio da Silva Araújo e José Maria de Souza Moreira, 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 
Senhor Presidente colocou o Parecer Legislativo nº 013/2022 em discussão, porém alguns 
vereadores manifestaram-se contrário ao parecer supracitado. O Senhor Presidente colocou em 
votação o Parecer legislativo nº 013/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 003/2022, 
ambos foram aprovados pela maioria dos vereadores presentes. O Senhor Presidente fazendo de 
uso suas atribuições legais concedeu a palavra ao Senhor José da Costa Carvalho- Conselheiro 
Tutelar  de Aurora do Pará - Para Falar Sobre 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, cumprimentou todos os 
presentes. Agradeceu o Presidente deste poder legislativo pela oportunidade de expressar em 
relação ao Projeto de Lei nº 003/2022, portanto, o referido projeto de lei é de autoria dos vereadores 
Euclênio Arruda de Souza, José Antônio “Toninho” e José Maria “Bena”, altera o inciso  VI da lei 
municipal nº 325/2015, passara a vigora a seguinte redação: Art. 41, inciso VI-escolaridade mínima 
de ensino superior completo dos candidatos ao conselho tutelar na próxima eleição. Destacou Art. 
37 da lei municipal nº 325, que o piso salarial do conselheiro tutelar é equivalente ao piso salarial 



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
PALÁCIO ERNANE FERNANDES GUSMÃO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________ 

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

Aurora do Pará- Pa 
 

 

do profissional nacional do Magistério da Educação básica, do professor efetivo, com carga horaria 
de 200 (duzentas) horas. Explicitou que o profissional do magistério não é nível superior, assim 
como poderia ser comparado o salário   do conselheiro tutelar ao salário dos nobres vereadores. 
Gostaria que esta casa pautasse projetos para fortalecer o órgão, pediu que fosse votado o projeto 
de lei do fundo do conselho municipal do direito da criança e do adolescente que se encontra 
arquivado nesta casa. Ressaltou que o referido projeto de lei é inconstitucional, por conta do Estatuto 
do direito da criança e do adolescente–ECA, artigo 133- exigi apenas ter requisitos para candidatado 
a conselho tutelar: reconhecida idoneidade moral,  ter mais de 21 anos e residi no município. 
Destacou que cabe ao conselho municipal do direito da criança e do adolescente- CMDCA, trazer 
novas resoluções que não possam ferir a Constituição Federal, e caberá que tem que ter a fiscalização 
do Ministério Público. Falou sobre a disputa é necessária não precisa agir dessa maneira tentar 
sanidade, assim o processo fica vazio e concorrente. Falou sobre exigir muito a sociedade Aurorense 
que tenha o nível superior para ser candidato a conselho tutelar, a qual o município tem o IDEB 
baixíssimo. Enfatizou a falta de transparência desta casa em relação as matérias pautadas, pediu aos 
munícipes que fique mais atento a todos os trabalhos desta casa. Fez uma pergunta quais são os 
requisitos para ser candidato ao cargo de vereador? Disse que é necessário olhar a atribuição de 
cada órgão. Ressaltou que os vereadores não precisam de nível superior para legislar, portanto, 
precisam apenas do nível fundamental. Disse aos vereadores precisam desenvolver matérias que 
venham fortalecer os serviços públicos, as políticas públicas são imprescindíveis para resolver os 
problemas que norteiam os adolescentes e jovens. Deixou profundo repudio a aprovação do projeto 
de lei supracitado, portanto, tentado prejudicar os conselheiros que não tem nível superior que vem 
desenvolvendo um trabalho brilhante no órgão. Ressaltou pedindo que respeitem a constituição 
federal, o ECA, a soberania do povo. Disse que os conselheiros trabalham a semana toda sem feriado. 
Fez o desafio se os senhores vereadores estão exercendo o cargo de vereador por amor em prol a 
população, sugeriu que fosse elaborado um projeto de lei comparando o valor do salário do vereador 
com o salário do conselheiro tutelar ou fazer o reajuste do salário do vereador para um salário 
mínimo. Falou que os conselheiros não estão com salários superfaturados. Disse que o conselheiro 
é eleito pelo voto popular. Disse que o conselheiro não precisa ter linguagem jurídica, porque 
entende a realidade da população, só temos políticas públicas, por conta que o conselho tutelar é 
atuante, que zela pelo direito da criança e do adolescente. Disse o conselheiro sempre está no 
Ministério Público, porque zela pelo direto da criança e do adolescente. Disse que jamais irá julgar o 
vereador sem antes ter conhecimento de suas atribuições, porém procure se informar sobre as 
atribuições dos conselheiros tutelares para falarem a respeito. 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 Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, fez seus agradecimentos 
a Deus. Em nome do Presidente desta casa saudou os nobres colegas vereadores, a professora 
Socorra Franco e demais professores, as pessoas presentes e pelas redes sociais. Iniciou o seu 
pronunciamento em relação ao seu voto do projeto de lei sobre que altera o nível superior a 
candidato a conselho tutelar do município, que é de autoria dos vereadores “Euclênio Arruda, José 
Maria “Bena”, José Antônio “Toninho”, e deixou os seus parabéns pela iniciativa deste projeto, pois 
como estamos na geração da tecnologia, é necessário que nos qualifique, porém o meu voto foi não 
ao referido projeto, portanto, o nosso município precisa melhorar em relação à oportunidade de 
oferecer cursos superiores na área da educação pública (educação superior), apesar de estarmos 
caminhando para o melhoramento, outro fator para meu voto ser negativo é a proximidade do 
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período eleitoral para os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar, pois deve-se criar condições 
para cursos de níveis superiores; ressaltou que há compras de diplomas ilegais, e que o projeto de 
lei pode incentivar os almejantes do cargo a comprar ilegalmente diplomas de curso superior para 
comprovar o requisito, disse que é favorável esta lei entrar em vigor desde que fosse prorrogado o 
prazo, ou seja, para a próxima campanha eleitoral para o cargo de conselheiro tutelar, para que as 
pessoas possam se preparar para a próxima campanha. Ressaltou que não é contra o projeto de lei, 
e que acha necessário e importante que o nosso município ofereça condições para que o projeto de 
lei funcione da melhor forma. Parabenizou a Prefeita Vanessa Gusmão, por encaminhar matérias a 
esta casa de leis, que foram votadas e aprovadas pelos nobres colegas vereadores. Parabenizou o 
conselheiro tutelar, conhecido por “Zé Aranha”, pela defesa do projeto de lei nº 003/2022, já 
mencionado acima. Ressaltou que estamos nesta casa à disposição da sociedade, porém algumas 
matérias haverá divergências. Há comentários por terceiros que a Prefeita Vanessa Gusmão nos 
procurou para fazer acordo ou manipulação em relação a votação do projeto de lei sobre nível 
superior, com intuito de prejudicar alguns candidatos ao cargo. Parabenizou os trabalhos dos 
conselheiros tutelares em nosso município, e pela defesa do projeto nesta casa de leis, e incentivou 
que as pessoas que almejam o cargo de conselho tutelar, que lute por sua qualificação profissional, 
e entra para o curso superior para que mais na frente possa estar apto a candidatura a conselho 
tutelar. Disse ao Presidente desta casa, que estar muito feliz pela pavimentação das ruas municipais, 
em especial a rua que reside no Bairro Aparecida, através da emenda parlamentar do Deputado 
Estadual Wenderson Azevedo Chamon “Chamonzinho”. O vereador Rosinaldo Lima de Moura  
usou a tribuna, agradeceu a presença do Presidente desta casa, dos professores, do professor 
Josimar, da Senhora Ivanilda. Disse que há muitas críticas e insatisfação na área da saúde pública, 
porém não vejo nenhum parlamentar se pronunciar a respeito, assim como na área da educação que 
há falta de merenda escolar e falta de transporte escolar em algumas comunidades. Compartilhou o 
pronunciamento do Conselheiro tutelar conhecido por “ Zé Aranha”, em relação que é contrário a 
aprovação do projeto de lei sobre a escolaridade de nível superior a candidato a conselho tutelar 
deste município, ressaltou que é contra o projeto de lei nº003/2022, pois já existe um processo de 
avaliação para os candidatos a conselheiro tutelar. Frisou que nossos conselheiros tutelares são 
eficientes. Citou que o salário dos professores ainda é desvalorizado em nosso país, e que deveria ter 
o salário igual ao valor de um jogador de futebol profissional, e também o salário  dos conselheiros 
deveria ser o valor do salário dos vereadores. O vereador José Lucilvio da Costa Lima  usou a 
tribuna, fez seus agradecimentos a Deus. Em nome do Senhor Presidente desta casa cumprimentou 
os nobres colegas vereadores, os professores e demais presentes. Disse que exerce  o cargo de 
vereador  por amor. Frisou que como vereador contribui com a Comunidade, assim como já 
contribuiu em outros cargos públicos que exerceu, e já mais irá tirar o direito de qualquer cidadão 
Aurorense. Disse que em cada função que ocupamos sempre é necessário a qualificação, frisou sou 
concursado no município como ACS, e hoje segundo o Ministério da Saúde Publicou a portaria que 
estabelece o piso dos ACS e ACE, e as duas categorias passam a receber dois salários. Disse aos 
nobres colegas vereadores que está obedecendo as recomendações da constituição federal, citou que 
os municípios de Mãe do Rio, Ipixuna do Pará e outros municípios já votaram e aprovaram a lei que 
exige que para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar do município é necessário ter uma 
graduação, ressaltou que não é uma questão política em tirar a chance de alguém de concorrer à 
eleição. Afirmou que foi eleito pela vontade do povo pelas suas ações feitas antes de ser candidato 
ao cargo de vereador, e se porventura ser candidato novamente e não for eleito se sentirá realizado, 
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e concordará com a vontade do povo. Afirmou que tem profissão, portanto, alguns julgamentos não 
cabem a mim, se alguém quiser defender algo comigo converse comigo e me convença, não sob 
pressão. Agradeceu a todos os colegas vereadores que votaram no requerimento de sua autoria 
acima, que solicita a coleta de exames básicos semanal ou quinzenal, nos Postos de Saúde das 
Comunidades supracitadas. Fez uma cobrança ao líder de governo, José Antônio “Toninho”, que 
solicite ao secretário municipal de obras que seja feito o trabalho de terraplanagem nas ruas do 
Bairro Novo Aurora. O vereador Euclênio Arruda de Souza dispensou a palavra. O vereador José 
Rivanaldo Araújo dispensou a palavra. O vereador José Antônio da Silva Araújo usou a tribuna, 
fez agradecimentos a Deus por tudo. Falou sobre o Projeto de lei aprovado agora a pouco, em relação 
a escolaridade de nível superior a candidato a conselho tutelar para a próxima eleição. Frisou sobre 
o pronunciamento do conselheiro tutelar “Zé Aranha”, admira o trabalho de todos os conselheiros 
tutelares do nosso município, explicitou que o mesmo faltou com o respeito com esta casa ao se 
referir que esta casa tinha que terem mais responsabilidade nas matérias que votam, ressaltou que 
nós não estamos votando nenhuma matéria nada obscura, mas sim de forma transparente. O 
vereador Pedro Nunes Pantoja dispensou a palavra. O vereador José Maria de Souza Moreira  
usou a tribuna, cumprimentou os presentes. Deixou bem claro que nenhum de nós tivemos a 
intenção de inibir ou impedir qualquer cidadão a se candidatar ou concorrer ao cargo de conselho 
tutelar no ano que vem; frisou que se dependesse desse nobre vereador que vos fala, o candidato 
teria que ter uma pós graduação, ou seja, uma especialização em psicologia, sociologia e outras, não 
estou aqui para desmerecer nenhum dos conselheiros, tenho uma boa relação com todos, inclusive 
com o conselheiro tutelar Senhor José Carvalho,  pelo seu ótimo trabalho à frente do conselho tutelar 
imaginei que já teria o ensino superior, portanto, a criação do projeto lei depende exclusivamente 
desta casa de leis, sabemos que irá gera especulações e discussões, sabemos que aqui há ideias 
divergentes, mas esta casa aprovou esse projeto de lei pela maioria dos vereadores. Relatou que 
algumas pessoas dizem que o parlamentar não faz nada e recebe sem trabalhar, acompanhando esse 
raciocínio, porém é fácil qualquer cidadão pode se candidatar e concorrer ao cargo de legislativo do 
município, haja vista que vivemos em um sistema democrático. Direcionou ao nobre colega vereador 
“Toninho”, em relação ao salário do conselheiro no ano que vem que será equiparado ao salário do 
vereador, será o piso e mais 15% (quinze por cento) de gratificação. Frisou mais uma vez em relação 
projeto de lei aprovado sobre altera a escolaridade de nível superior a candidato a conselho tutelar, 
este projeto exposto por essa casa de lei e aprovado pela maioria dos vereadores. Ressaltou que o 
projeto de lei acima não é perseguição política, e sim por pensar num futuro daqui há 10 (dez) anos, 
onde vai ser o incentivo para quem quiser concorrer a uma vaga de conselheiro municipal a estudar. 
Agradeceu e parabenizou a Senhora Prefeita, as secretárias municipais de educação, Vanuza Casais 
e de saúde Alcione Santana e o vereador Magno por destinarem uma ação de saúde para a 
Comunidade Barreirinha e região, na próxima sexta-feira, dia 24 do mês corrente, onde também 
contará com a presença do Deputado Federal Hélio leite, que na oportunidade entregará um trator 
agrícola e motores para rabetas, e convidou a todos para participar da ação de saúde. O vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de 
estar nesta casa. Cumprimentou todos os vereadores e demais presentes. Agradeceu a presença da 
Senhora Rivanilda, do Senhor Jose da Costa Carvalho “Zé Aranha”, ex-vereador Raimundo Nonato 
“Buchelo”. Falou sobre o Projeto de lei nº 003/2022, aprovado agora a pouco, frisou que o referido 
projeto é de autoria dos vereadores; Euclênio Arruda de Souza, José Antônio da Silva Araújo e José 
Maria de Souza Moreira, porém já mais a Senhora Prefeita tentou prejudicar alguém. Direcionou-se 
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aos conselheiros tutelares do município que não tem divergência e nunca perseguiu nenhum dos 
conselheiros. Ressaltou que nenhuma matéria é aprovada por esta casa se não tiver de acordo com 
Constituição Federal. Falou que os vereadores fazem doações para ajudar nos eventos como 
campeonato municipais, festejo junino, círio e outros eventos culturais. Sabemos das dificuldades 
que os vereadores enfrentam para ir a Belém/PA, em busca de recursos para o nosso município. 
Falou que esta Câmara custeou as despesas dos vereadores para participarem do Congresso 
Brasileiro Legislativos Municipais em Porto Alegre/RS, no mês de março deste ano, expressou sua 
felicidade dos vereadores terem participado do congresso. Falou que está entrando vários recursos 
no município, mas nem todos os recursos foi conseguido através da prefeita municipal, portanto, o 
município tem recebido diversas emendas parlamentares dos deputados estadual e federal através 
dos vereadores, José Lucilvio, Pedro Nunes “Dinho”, Luis Carlos “prof. Carlinho”, José Antônio 
“Toninho”, Rosinaldo “Painho”, Joelson, José Rivanaldo, Raimundo “Raimundinho do Maracujá” , 
acredito que todos nós vereadores temos o mesmo objetivo de melhorias e qualidade de vida para a 
população Aurorense; citou os recursos recebidos através dos deputados a pedido dos vereadores 
acima, tratores agrícolas, ônibus TFD, recursos para área da saúde e demais áreas públicas. Reforçou 
que os vereadores sempre estão indo a Belém a Brasília em busca de recursos para o nosso 
município. Disse que há três meses o município recebeu um veículo de segunda para destinar para 
EMATER de Aurora do Pará. Falou que o galpão do agricultor estava abandonado só servia para 
estacionar carros, usuário de Álcool e drogas, frisou que está sendo feito a reforma do galpão do 
agricultor, por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Júnior Ferrari, portanto, esse 
recurso da reforma é pedido seu e do vereador José Rivanaldo “Vanaldo”. Parabenizou todos os 
vereadores que estão contribuindo com a gestão municipal.  Falou sobre a obra de pavimentação 
asfáltica que está sendo feito na Rua São Vicente no Bairro Aparecida e no Bairro Manelândia, essa 
obra é por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual Chamonzinho”. Desejou boa tarde a 
todos. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
presente Sessão, às 12:hs43min., convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima 
sessão no dia 28 de junho de 2022, e não havendo mais nada a tratar o primeiro 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:_____________________________________________________________ 
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