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Ata da Sessão Ordinária nº 019/2022 

2ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em 16 de agosto de dois mil e vinte e dois.  
Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 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-1ºsecretário; Pedro Nunes Pantoja-2ºsecretário; Euclênio Arruda de Souza, José 
Antônio da Silva Araújo, José Lucilvio da Costa Lima, José Rivanaldo Araújo. A ausência 
justificada dos vereadores: Joelson da Silva Oliveira, Raimundo da Silva Amorim, Rosinaldo 
Lima de Moura. Justificativa verbal proferida pelo vereador José Maria de Souza Moreira, 
justificando a ausência do vereador Luis Carlo Araújo do Nascimento “Carlinho”, por conta de 
estar acompanhando seu irmão que encontra-se internado no hospital em Belém/PA. 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 55 versículo 6. Ato contínuo, o primeiro secretário justificou 
dizendo que não haverá a leitura da ata anterior, por conta que a secretária parlamentar deste 
Poder Legislativo, Sra. Maria Helena, se ausentou desde ontem (15), por motivo de problema de 
saúde em sua família. Dando sequência o primeiro secretário fez a leitura dos requerimentos: 
Requerimento nº 056/2022, de autoria dos vereadores José Lucilvio da Costa Lima e Magno 
Rodrigo Pereira Miranda, solicito a aquisição de materiais hospitalar quites cirúrgicos como:  kit 
laqueadura, kit curetagem, kits parto normal e Cesária, kit pequenos procedimentos, kit sutura, kit 
drenagem de tórax, kit pequenas cirurgias, kit cateterismo, caixa básica, caixa de colecistectomia, 
para o Hospital  e Maternidade Municipal Nossa Senhora Aparecida de Aurora do Pará. 
Requerimento nº 057/2022, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, solicito a 
aquisição de cadeiras e de lençóis, para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Aparecida. 
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 
056/2022, de autoria dos vereadores José Lucilvio da Costa Lima e Magno Rodrigo Pereira 
Miranda, em discussão, nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 057/2022, de autoria do vereador José Lucilvio da Costa Lima, em discussão, 
nenhuma, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento verbal nº 003/2022, 
do vereador Pedro Nunes Pantoja, solicitando 02 (dois) quebra-molas no início da rua do Arame, 
no Bairro Aparecida. O Senhor presidente pediu desculpa a todos presentes e as pessoas que 
assistem pela rede social pelo facebook na página deste Poder Legislativo, por motivo de problema 
de saúde na família da Senhora Maria Helena, Secretaria Parlamentar desta Câmara,  a mesma  
viajou nesta madrugada de urgência, porém não foi possível organizar as matérias para serem 
discutidas nesta sessão, e desejou melhoras de saúde a família da secretaria  parlamentar.  Ato 
contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores vereadores de acordo com a 
ordem de inscrição para falarem em tema livre. Não havendo inscritos para falar. Em seguida o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 
09:hs42min., convidando os Senhores Vereadores para participarem da próxima sessão no dia 23 
de agosto de 2022, e não havendo mais nada a tratar o primeiro secretário da Câmara Municipal de 
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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 - 1º secretário:_______________________________________________________________ 

Pedro Nunes Pantoja, 2º secretário:________________________________________________________________________ 

Euclênio Arruda de Souza:___________________________________________________________________________________ 
 
José Antônio da Silva Araújo:________________________________________________________________________________ 
 
José Lucilvio da Costa Lima:_________________________________________________________________________________ 
 
José Rivanaldo Araújo:_______________________________________________________________________________________ 
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