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SESSÃO ESPECIAL 

 

Data: 10 de março de 2017 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssima Senhora 

Vereadora, e demais pessoas presentes. 

 

Bom dia novamente, e sejam todos muito bem-vindos a esta Casa. 

 

Solicito ao primeiro 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 da sessão.  

 

Primeiro Secretário: Senhora Secretária Parlamentar, faça o 

recolhimento das assinaturas dos vereadores presentes nesta sessão. 

 

Presidente: “Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, dou 

por abertos os nossos trabalhos na Sessão Especial do dia de hoje”. 

 

Convido a Ilustríssima Senhora __________________, para proferir a 

leitura de um versículo da Bíblia, e em seguida fazer uma oração neste 

momento de abertura dos nossos trabalhos, conforme determina a 

Resolução nº 001/2013, no Título III, Seção I, Art. 48, § 2º, desta 

Câmara. 

 

Como se trata de uma Sessão Especial em Comemoração ao Dia 

Internacional das Mulheres, não temos matérias para discussões e 

votações, sendo assim, Tenho o prazer de convidar as 

Excelentíssimas Senhoras____________________________________, 

para tomarem assento na Mesa Oficial. 
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- Ouviremos agora algumas convidadas especiais, as quais simbolizam a 

força, determinação e capacidade de todas nós mulheres.  

 

- Tenho o prazer de convidar a Sra. Maria de Nazaré Cordeiro Sousa, 

representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Movimento de 

Mulheres do Nordeste Paraense, a qual falará sobre os Direitos inerentes 

às mulheres trabalhadoras rurais; 

 

- Agora, tenho o prazer de convidar à tribuna, a ilustríssima Senhora 

Suane Bastos, para nos prestigiar com alguns esclarecimentos jurídicos 

à respeito __________________________________________________ 

 

- Tenho a honra de convidar a Sra. Cléia Corrêa, enfermeira no nosso 

município, para nos esclarecer alguns aspectos sobre a Saúde Preventiva 

da Mulher; 

 

- Agora, a esposa do nosso Tesoureiro, Sra. Michelle Maia, fará um 

louvor em agradecimento à Deus pelas nossas vidas!  

 

Pronunciamentos dos Senhores e Senhoras Vereadoras: 

 

- Neste momento, tenho o prazer de convidar para fazer o seu 

pronunciamento, o Exmo. Sr. Vereador ________ 

 

- Convido o Exmo. Sr. Vereador _________, para fazer o seu 

pronunciamento. 

 

Pronunciamentos das autoridades presentes: 

 

ENCERRAMENTO 

Excelentíssimas Senhoras___________________________________ 

Excelentíssima Senhora Primeira Dama_______________________ 

Excelentíssimas Senhoras Secretárias Municipais_______________ 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

Ilustríssimas Senhoras e demais pessoas presentes.  
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Neste dia em que prestamos homenagens às mulheres, eu, como mulher 

e vereadora, quero me congratular com todas vocês.  

Hoje, investida no cargo de Presidente desta honrosa Casa Legislativa, 

me senti bastante satisfeita por este acontecimento especial.  

Acredito eu, que Deus nos criou para que a humanidade pudesse 

aprender com o amor incondicional que temos por nossos filhos. Amor 

puro, sem limites ou exigências. Ao longo da minha vida, aprendi com 

muitas mulheres. Com a minha mãe, já falecida, aprendi o valor e a 

importância da fé inquebrantável em Cristo, com minhas filhas e nora, 

aprendi o poder da paciência e da serenidade. Aprendo todos os dias, 

com minhas amigas, minhas colegas de trabalho, minha pastora e 

minhas netinhas, as quais me ensinam a beleza da vida. 

Neste dia, gostaria de comemorar um mundo mais justo, onde nós  

mulheres pudéssemos ter uma vida farta, com respeito, igualdade de 

direitos e sem violência.  

Nossa sociedade ainda não alcançou isso, mas, nas minhas limitações 

humanas, continuarei lutando para que esse sonho realize-se. É o que 

desejo para todas as mulheres do mundo, em especial para as guerreiras 

Mãerienses!!! 

Muito obrigada por vossas honrosas presenças. Deus nos abençoe! 

Dou por encerrada a Sessão!!! 


