
 
 

  

4ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

 
Data: 09 de março de 2018 

ABERTURA 
 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Senhora Vereadora. Bom Dia e sejam todos bem vindos! 
 
PRESIDENTE: Neste momento, convido o 1º Secretário, Vereador NATAN JOSÉ DINIZ TÚLIO, 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 do dia de hoje”. 
 
Convido o Sr______para proferir a leitura de um Versículo da Bíblia no momento de abertura dos nossos 
trabalhos, conforme determina a Res. nº 001/2013, 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: 
 
- Leitura da Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02/02/2018; 
 
- Apres. disc. e vot. do Req. nº 09/18, de iniciativa do ver. Paulo Gabriel Sobrinho, que solicita a 
construção do muro e a cobertura da quadra infantil da Escola Vanuza do Socorro, localizada no Bairro 
Habitar Brasil, neste município; 
 
- Apres. disc. e vot. do Req. nº 11/18, de iniciativa do ver. Natan José Diniz Túlio, que solicita a limpeza 
e a retirada de entulhos na Rua Marechal Rondon, esquina com a TV Império, no Bairro Novo Horizonte, 
neste município; 

 
PRIMEIRA PARTE DO EXPEDIENTE DO DIA 

 
PRESIDENTE: Sr. Secretário, por gentileza, proceda à: 
 
- Leitura da 3º Ata da Sessão Ordinária do dia 02/02/18; 

 
PRESIDENTE: Pequenos pronunciamentos das Lideranças partidárias, COM DURAÇÃO DE APENAS 3 

MINUTOS, POR GENTILEZA! 
 
- Está franqueada a palavra ao Ver _________, para fazer seu pequeno pronunciamento ou comunicado. 
 

 
SEGUNDA PARTE DO EXPEDIENTE DO DIA 

 

 
PRESIDENTE: Agora vamos às apresentações e defesas das Matérias em Pauta 



 
 

  

 
- Convido o ver.  Paulo Gabriel Sobrinho, para apresentar e defender o Requerimento nº 09/2018, de 
sua autoria; 
- Em discussão única o Requerimento nº 09/2018 - 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 
 

 
- Convido o ver.  Natan José Diniz Túlio, para apresentar e defender o Requerimento nº 11/2018, de 
sua autoria; 
- Em discussão única o Requerimento nº 11/2018 - 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. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
(GRANDE EXPEDIENTE) 

 
PRESIDENTE: Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e conforme anteriormente agendado, 
tenho o prazer de convidar as Ilustríssimas Senhoras Deuziane, Coordenadora Diocesana da Pastoral da 
Juventude e após a Sra. Maria Janaína, Coordenadora do Movimento de Mulheres do Nordeste 
Paraense, as quais simbolizam a força, determinação e capacidade de todas nós mulheres.  
 
PRESIDENTE: Iremos agora ao pronunciamento dos Srs. Vereadores, COM DURAÇÃO DE NO 
MÁXIMO 10 MINUTOS, POR GENTILEZA!!! 
 

ENCERRAMENTO 
 

 

Excelentíssimos Senhores, Senhoras e demais pessoas presentes.  
 
 

No dia de ontem, 08 de Março, foi comemorado em todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher. 

Uma data importante na luta pelos direitos da classe feminina, e que busca o respeito e a 

igualdade na sociedade atual. Quero saudar a todas as mulheres de Mãe do Rio, que são 

verdadeiras guerreiras, que lutam incessantemente para cuidar de seus filhos, que são 

educadoras, secretárias, advogadas, donas de casa, vendedoras, enfermeiras, políticas, 

funcionárias públicas, e cada uma merece ser lembrada por sua história, e por lutar tanto por seu 

espaço na sociedade. Isso só mostra o quão fortes somos e diante de todos esses adjetivos 

mencionados, não perdemos a essência maior que é ser mulher. O Poder Legislativo de Mãe do 

Rio, deseja a todas as mulheres do município e região, um dia mais que especial, e que o carinho, 

o respeito e a gratidão prevaleçam o ano inteiro, porque está em nós mulheres, o anseio e o 

empenho em promover um mundo mais justo e mais humano! “Feliz Dia Internacional da Mulher” 

 

 


