
 
 

  

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Data: 03 de Março de 2017 
 

ABERTURA 
 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Senhora Vereadora, 
 
Bom Dia!!! 
 
PRESIDENTE: Neste momento, solicito ao 1º Secretário, Vereador NATAN JOSÉ DINIZ 
TÚLIO, para fazer a verificação do quórum e proceder à chamada dos vereadores 
presentes nesta Sessão. 
 
PRIMEIRO SECRETÁRIO: Após, a chamada, informa à presidente se há quórum suficiente 

para a continuidade desta sessão. Em seguida, solicita à Secretária Legislativa a colheita 

da assinatura dos vereadores na lista de frequência.  

 
PRESIDENTE: “Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, dou por abertos 
os nossos trabalhos na Reunião Ordinária do dia de hoje”. 
 
Convido o(a) Senhor(a) LUIZ GONZAGA, para proferir a leitura de um Versículo da Bíblia 
no momento de abertura dos nossos trabalhos, conforme determina a Resolução nº 
001/2013, no Título III, Seção I, Art. 48, § 2º,  desta Câmara. 
 
Determino ao 1º Secretário, Vereador NATAN JOSÉ DINIZ TÚLIO, que proceda a leitura 
da Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2017. 
 
PRESIDENTE: Constantes na Pauta da Reunião de hoje as seguintes matérias: 
 
- Apresentação, discussão e votação do Requerimento nº 003 /17, de iniciativa do vereador 
Sebastião Pinheiro da Silva, que solicita os serviços de pavimentação asfáltica do Bairro 

Tubilândia, localizado nesta cidade de Mãe do Rio; 
 
- Apresentação, discussão e votação do Requerimento nº 004/17, de iniciativa do vereador 
Paulo Gabriel, que solicita os serviços de implantação do Ensino Médio Regular para a 
comunidade São João Batista – Ponte Nova – Mãe do Rio/Pa;  
 

ESPAÇO RESERVADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
 

Convido o Secretário de Saúde Gilberto dos Santos Amorim, o qual requereu através 
do ofício nº 038/2017, disponibilidade de espaço para prestar algumas informações, 
na presente sessão. 

 



 
 

  

 

PRIMEIRA PARTE DO EXPEDIENTE DO DIA 
 

(Pequenos pronunciamentos das Lideranças partidárias) 
 
- Está franqueada a palavra ao Vereador ISMAEL TROITINHO COSTA DA SILVA, - Líder 
do PSDB, para fazer seu pequeno pronunciamento ou comunicado. 
 
- Está franqueada a palavra ao Vereador EDISON CHAVES SODRÉ, - Líder do PR, para 
fazer seu pequeno pronunciamento ou comunicado. 
 
- Está franqueada a palavra ao Vereador LEYVISSON RODRIGO GONZAGA, - Líder do 

PV, para fazer seu pequeno pronunciamento ou comunicado. 

- Está franqueada a palavra ao Vereador MARCELO BRAGA, - Líder do PPS, para fazer 
seu pequeno pronunciamento ou comunicado. 
 
- Está franqueada a palavra ao Vereador NONATO PEREIRA, - Líder do PSB, para fazer 
seu pequeno pronunciamento ou comunicado. 
 
- Está franqueada a palavra à Vereadora ISADILVA CASTRO, - Líder do PT, para fazer 
seu pequeno pronunciamento ou comunicado. 
 
- Está franqueada a palavra ao Vereador SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA, - Líder do PT 
do B, para fazer seu pequeno pronunciamento ou comunicado. 

 
 

SEGUNDA PARTE DO EXPEDIENTE DO DIA 
 (Apresentação e defesa das Matérias em Pauta) 

 
- Convido o Vereador SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA, para apresentar e defender o 
Requerimento nº 003/2017, de sua autoria. 
 
- Convido o Vereador PAULO GABRIEL, para apresentar e defender o Requerimento nº     
004/2017, de sua autoria. 
 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
(Discussão e Votação de Matérias em Pauta) 

 
 
- Em discussão única o Requerimento nº 003/2017 
- Em votação única o referido Requerimento. Quem o aprovar que permaneça sentado, e 
quem for contrário que se manifeste, por favor. 
- Concluída a discussão e votação, o considero aprovado por unanimidade. 
 



 
 

  

- Em discussão única o Requerimento nº 004/2017 
- Em votação única o referido Requerimento. Quem o aprovar que permaneça sentado, e 
quem for contrário que se manifeste, por favor. 
- Concluída a discussão e votação, o considero aprovado por unanimidade. 
 
 
COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE: 
 
PRESIDENTE: Farei agora a leitura da Portaria de afastamento do Vereador Heber, 
bem como do Edital de convocação do Suplente. 
 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
(GRANDE EXPEDIENTE) 

 
Grandes Pronunciamentos dos Srs. Vereadores  

 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 
- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para 
da Tribuna, fazer o seu pronunciamento. 
 



 
 

  

 
A Presidente encerra com seu pronunciamento!!! 
 

ENCERRAMENTO 
 
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora, 
 
Ao término dos nossos trabalhos na Reunião Ordinária do dia de hoje, quero agradecer aos 
nobres vereadores e a nobre vereadora pelas suas participações. Agradeço também às 
pessoas que compareceram e acompanharam os trabalhos desta Casa Legislativa. 
Renovo o convite para que todos estejam novamente conosco na próxima sexta-feira, dia 
10 de março de 2017. 
 
 
Tenham todos um bom final de semana e que Deus nos abençoe!!! 
 
 
Está encerrada a Sessão. 
 


