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Ata da Sessão Ordinária nº 022/2022 

2ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 8ªLegislatura, realizada em 11 de outubro de dois mil e vinte e dois. 
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, 
no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Coité, s/n, Bairro Centro, 
Município de Aurora do Pará, 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; 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, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Raimundo da Silva Amorim, 
Rosinaldo Lima de Moura. A ausência justificada do vereador Joelson da Silva Oliveira. 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 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 13. O Senhor Presidente disse que 
devido o prédio do Poder Legislativo Municipal encontra se em ampliação e reforma não foi possível 
realizar esta sessão no referido prédio. Ato contínuo, o Senhor presidente pediu desculpa a todos 
presentes que não será possível transmitir esta sessão pela rede social facebook pela página da 
Câmara Municipal de Aurora do Pará, devido à queda de energia elétrica no prédio da secretaria 
prejudicando os equipamentos da mesa de áudio e aparelhos de transmissão. O Senhor Presidente 
solicitou ao segundo primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário fez a leitura das Atas das Sessões Itinerantes dos dias 20/09 
e 27/09/2022, após lidas, foram colocadas em discussão, não havendo discussão, em votação, 
ambas foram aprovadas por unanimidade. Dando sequência o primeiro secretário continuou com a 
leitura dos expedientes: Requerimento nº 068/2022, de autoria do vereador Raimundo da Silva 
Amorim, solicito a Reforma em Geral do Prédio da Secretaria Municipal de Agricultura de Aurora 
do Pará. Requerimento nº 069/2022, Solicito à Instalação de rede de esgoto, na entrada e saída 
da Comunidade Bom Remédio, neste município, e requerimento nº 070/2022, solicito a 
construção de 02 (duas) lombadas, sendo 01 (uma) em frente à Igreja Evangélica Deus é Amor, e 
outra na entrada da Comunidade Bom Remédio, neste município, ambos de autoria do vereador 
Pedro Nunes Pantoja. Parecer Legislativo Conjunto nº 018/2022, das Comissões de Justiça e 
Redação de Leis, e Finanças e Orçamento, opinando favoráveis ao Projeto de Lei nº 004/2022, de 
autoria dos vereadores Euclênio Arruda de Souza e José Antônio da Silva Araújo, instituir apolítica 
de fomento bancário e financeiro aos vereadores municipais de Aurora do Pará, e dá outras 
providências. Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca as matérias em discussão e votação. O 
Requerimento nº 068/2022, de autoria do vereador Raimundo da Silva Amorim; requerimentos 
números 069 e 070/2022, ambos de autoria do vereador Pedro Nunes Pantoja, o Senhor 
Presidente colocou os referidos requerimentos em discussão, sem discussão, em seguida colocados 
em votação e os mesmos foram aprovados por unanimidade. O Parecer Legislativo Conjunto nº 
018/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis, e Finanças e Orçamento, opinando 
favoráveis ao Projeto de Lei nº 004/2022, de autoria dos vereadores Euclênio Arruda de Souza e 
José Antônio da Silva Araújo, instituir apolítica de fomento bancário e financeiro aos vereadores 
municipais de Aurora do Pará, e dá outras providências. O Senhor Presidente colocou em discussão 
o referido Parecer, não houve manifestação da palavra, pois, a matéria foi amplamente debatida nas 
Comissões, em seguida o Senhor Presidente submeteu à votação o Parecer Legislativo conjunto 
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nº 018/2022, juntamente com o Projeto de Lei nº 004/2022, ambos foram aprovados por 
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de 
acordo com a ordem de inscrição para falarem em tema livre. Todos os vereadores dispensaram a 
palavra. O Senhor Presidente informou a todos que na próxima terça-feira dia 08 de outubro do 
corrente ano, não haverá sessão, por motivo dos vereadores e alguns funcionários do deste poder 
legislativo participarem do curso de capacitação da Escola de Contas Públicas–ECP/TCM/PA, em 
Paragominas/PA, nos dias 17 a 20 deste mês.  Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, às 10:hs12min, convidando os Senhores 
vereadores para participarem da próxima sessão no dia 25 de outubro 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:______________________________________________________________ 
 
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:_______________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:__________________________________________________________________________ 
 
Raimundo da Silva Amorim:_________________________________________________________________________________ 
 
Rosinaldo Lima de Moura:___________________________________________________________________________________ 
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