
 
 

28ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 
 
Data: 10 de novembro de 2017 

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. Senhora Secretária Parlamentar, por favor, faça 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 Sr_________________, 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. 
 
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 26ª e 27ª Sessão Ordinária, realizadas nos dias 20 e 27/10/17; 
 
- Apresentação do Parecer ao Projeto de Lei nº 843/2017 – LOA – Lei Orçamentária Anual, de Iniciativa 
do Poder Executivo, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Mãe do Rio, para o 
exercício de 2018; 
 
- Apresentação do Projeto de Lei nº 844, de iniciativa do Ver. Heber Pantoja, o qual institui e oficializa as 
cores para a identificação e padronização dos bens móveis e imóveis na administração pública municipal 
no âmbito do município de Mãe do Rio; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 117/17, de iniciativa do ver. Marcelo Amorim Braga, que solicita a 
pavimentação asfáltica na Rua Chivo Mendes, no Bairro Bom Jesus, neste município; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 118/17, de iniciativa do ver. Marcelo Amorim Braga, que solicita a 
pavimentação asfáltica na Rua Pe. Marino Contti, no Bairro Bom Jesus, neste município; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 119/17, de iniciativa do ver. Paulo Gabriel Sobrinho, que solicita a 
construção do muro ao redor do cemitério da Com. Ponte, neste município; 
 
 

PRIMEIRA PARTE DO EXPEDIENTE DO DIA 
 

PRESIDENTE: Sr. Secretário, por gentileza, proceda à  leitura da Ata;  

  



 
 

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

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

SEGUNDA PARTE DO EXPEDIENTE DO DIA 
 
 
PRESIDENTE: Agora vamos às apresentações e defesas das Matérias em Pauta 
 
PRESIDENTE: Neste momento, convido o vereador e Presidente da Comissão de Econômia, Justiça e 
Redação de Leis, Ismael Troitinho, para apresentação do Parecer ao Projeto de Lei nº 843 - LOA – 
Projeto de Lei Orçamentária e logo após, de Iniciativa do Poder Executivo Municipal; 
 
PRESIDENTE:  - Em discussão única o Parecer apresentado 
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; 
 
PRESIDENTE: Neste momento, convido o vereador Heber Pantoja, para apresentação do Projeto de 
Lei nº 844/2017, de sua autoria, o qual institui e oficializa as cores para a identificação e padronização 
dos bens móveis e imóveis na administração pública municipal no âmbito do município de Mãe do Rio; 
 
PRESIDENTE: Encaminho o Projeto de Lei à Comissão de Economia, Finanças, Justiça, 
Legislação e Redação de Leis, para análise e emissão de pareceres;  
 
_______________________________________________________________________________ 
REQUERIMENTOS:  
 
- Convido o ver. Marcelo Amorim Braga, para apresentar e defender os Reqs. nº 117 e 118/17, de sua 
autoria; 
- Em discussão única o Req. nº 117/2017 - 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 Req. nº 118/2017 - 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 
_______________________________________________________________________________ 
 
- Convido o ver. Paulo Gabriel Sobrinho, para apresentar e defender o Req. nº 119/17, de sua autoria; 
- Em discussão única o Req. nº 119/2017 - 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 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
PRESIDENTE: Iremos agora ao pronunciamento dos Srs. Vereadores, COM DURAÇÃO DE NO 
MÁXIMO 10 MINUTOS, POR GENTILEZA!!! 
 
  



 
 

- Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador ______________________________, para da Tribuna, 
fazer o 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 17 de novembro de 2017. 
 
 
Tenham todos um bom final de semana e que Deus nos abençoe!!!  Está encerrada a Sessão. 
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