
 
 

  

8ª SESSÃO ORDINÁRIA e ONLINE                                                                Data: 05 de junho de 2020 

 
ABERTURA 

 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Senhora Vereadora. Boa noite e sejam todos bem vindos 
a nossa terceira sessão ordinária online de hoje, novamente sendo transmitida ao vivo. 
 
PRESIDENTE: Neste momento, convido o 1º Secretário, ver. FRANCISCO NONATO DE SOUZA 
PEREIRA, para fazer a verificação do quórum e proceder à chamada dos vereadores presentes nesta 
Sessão. 
 
PRIMEIRO SECRETÁRIO: Senhora Presidente, informo que há quórum suficiente para a continuidade 

desta sessão.  
  
PRESIDENTE: “Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, dou por abertos os nossos 
trabalhos na Reunião Ordinária da noite de hoje”. 
 
Convido o Sr___________, p/ proferir a leitura de um Versículo da Bíblia no momento de abertura dos 
nossos trabalhos, conforme determina a Res. nº 01/2013, no Título III, Seção I, Art. 48, §2º, desta 
Câmara. 

 
PRESIDENTE: Solicito ao Primeiro Secretário que proceda à leitura das matérias em pauta 
 
PRIMEIRO SECRETÁRIO: Constantes na Pauta da Reunião de hoje as seguintes matérias: 
 
–  Apresentação, discussão e votação do Parecer da Comissão competente ao Projeto de Lei nº 
875/2020 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2021, de iniciativa do Poder Executivo Municipal de 
Mãe do Rio; 
 

– Apresentação, discussão e votação do Parecer da Comissão competente ao Projeto de Lei nº 
876/2020, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que institui o plano de contingência municipal para 
infecção humana pelo corona vírus – COVID-19, no município de Mãe do Rio- PA e dá outras 
providências; 
 
– Apresentação, discussão e votação do Parecer da Comissão competente ao Projeto de Lei nº 
877/2020, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que institui gratificação extraordinária, durante a 
vigência da calamidade de saúde pública decorrente da infecção humana pelo corona vírus – COVID-19, 
para os servidores municipais diretamente envolvidos nas ações de controle e enfrentamento da 
pandemia no município de Mãe do Rio- PA e dá outras providências; 
 

PRIMEIRA PARTE DO EXPEDIENTE DA NOITE 
 
PRESIDENTE: Excelências, devido alguns dos senhores terem trocado de partido, gostaria que 
oficiassem à Câmara informando quem hoje representa a liderança de cada partido na Casa.   
 

PRESIDENTE: Pequenos pronunciamentos das Lideranças partidárias, COM DURAÇÃO DE APENAS 3 
MINUTOS, POR GENTILEZA! 
- Está franqueada a palavra ao ver____________, p/ fazer seu pequeno pronunciamento ou comunicado. 

 



 
 

  

SEGUNDA PARTE DO EXPEDIENTE DO DIA 
 

PRESIDENTE: Agora vamos às apresentações e defesa das Matérias em Pauta: 
 
PRESIDENTE: Neste momento, convido o ver. Francisco Nonato de Souza Pereira, para apresentar o 
Parecer da Comissão aos Projetos de Lei de autoria do executivo municipal, iniciando pelo Projeto nº 
875/2020 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2021; 
 
APÓS A APRESENTAÇÃO:  
PRESIDENTE: Sugiro ao plenário que façamos a votação do primeiro e segundo turno somente nesta 
sessão, TODOS DE ACORDO?  

 
PRESIDENTE: - Em discussão e votação única o Parecer da Comissão apresentado com as emendas 
ou com o Projeto de lei original; 

Quem for favorável ao Parecer com as emendas diga SIM e quem for contrário diga NÃO, por gentileza. 
- Concluída a discussão e votação, o considero aprovado com AS EMENDAS/ com o PROJETO 
ORIGINAL, por UNANIMIDADE/PELA MAIORIA DOS VOTOS; 

 

PRESIDENTE: Apresentação do Parecer da Comissão ao Projeto de Lei nº 876/2020, que institui o 
plano de contingência municipal para infecção humana pelo corona vírus, no município de Mãe do Rio- 
PA: 
PRESIDENTE: - Em discussão e votação única o Parecer da Comissão apresentado com as emendas 
ou com o Projeto de lei original; 

Quem for favorável ao Parecer com as emendas diga SIM e quem for contrário diga NÃO, por gentileza. 
- Concluída a discussão e votação, o considero aprovado com AS EMENDAS/ com o PROJETO 
ORIGINAL, por UNANIMIDADE/PELA MAIORIA DOS VOTOS; 

 

PRESIDENTE: Agora vamos à apresentação ainda pelo ver. Francisco Nonato, do Parecer da 
Comissão ao Projeto de Lei nº 877/2020, que institui gratificação extraordinária, durante a vigência da 
calamidade de saúde pública decorrente da infecção humana pelo corona vírus – COVID-19, para os 
servidores municipais diretamente envolvidos nas ações de controle e enfrentamento da pandemia no 
município de Mãe do Rio- PA; 
 

PRESIDENTE: - Em discussão e votação única o Parecer da Comissão apresentado com as emendas 
ou com o Projeto de lei original; 

Quem for favorável ao Parecer com as emendas diga SIM e quem for contrário diga NÃO, por gentileza. 
- Concluída a discussão e votação, o considero aprovado com AS EMENDAS/ com o PROJETO 
ORIGINAL, por UNANIMIDADE/PELA MAIORIA DOS VOTOS; 

 

PRESIDENTE: Informo que, como se trata de uma sessão online, podem ser feitos requerimentos 
verbais, portanto, chamarei pela ordem o nome da cada vereador e após, a secretária legislativa 
encaminhará via ata para o executivo tomar conhecimento e as providências cabíveis. 
 
PRESIDENTE: INFORMO AINDA QUE CADA VEREADOR SÓ PODERÁ DISCUTIR O 
REQUERIMENTO APRESENTADO POR UMA ÚNICA VEZ; 
 



 
 

  

PRESIDENTE: Pela ordem, convido o ver. ____________________, para apresentar e defender seu 
requerimento verbal, caso haja. 
 
- Em discussão única o Req. do ver. ______________ - Em votação única o referido Requerimento. 
Quem o aprovar que diga SIM quem for contrário diga NÃO, por favor. 
- Concluída a discussão e votação, o considero APROVADO/REPROVADO por unanimidade; 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DA NOITE 
 
PRESIDENTE: Iremos agora ao pronunciamento dos Srs. Vereadores, COM DURAÇÃO DE NO 
MÁXIMO 10 MINUTOS, POR GENTILEZA!!! 
 
- Convido o Excelentíssimo Vereador __________________, p/ fazer o seu pronunciamento. 
 

ENCERRAMENTO 
 
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora, 
 
Ao término dos nossos trabalhos na Reunião Ordinária da noite de hoje, reitero os agradecimentos ao Sr. 
Thiago Maciel pela disponibilidade de transmitir ao vivo por suas redes sociais a sessão online de hoje. 
Thiago, obrigada mais uma vez. Obrigada aos colegas vereadores pela fundamental participação, bem 
como a todos os servidores envolvidos. Um muito obrigada especial às pessoas que acompanharam a 
sessão de hoje, vocês são prioridades no serviço desenvolvido por nós.  
 
Tenham todos um bom final de semana e que Deus nos abençoe!!!  Está encerrada a Sessão. 

 


