
 
 

  

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Data: 24 de Março de 2017 
 

ABERTURA 
 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Senhora Vereadora, 
 
Bom Dia!!! 
 
PRESIDENTE: Neste momento, dada a ausência justificada do 1º Secretário, Vereador NATAN JOSÉ 
DINIZ TÚLIO, solicito ao 2º Secretário PAULO GABRIEL, para fazer a verificação do quórum e proceder 
à chamada dos vereadores presentes nesta Sessão. 
 
SEGUNDO SECRETÁRIO: Senhora Presidente, informo que há quórum suficiente para a continuidade 

desta sessão. Senhora Secretária Legislativa, 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(a) Nobre Vereador JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS, 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 à Secretária Legislativa e Parlamentar, MERILANE CAVALCANTE, que proceda a leitura 
das Atas da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de março do corrente ano, da 1ª Sessão 
Extraordinária e da 1ª Sessão Especial, realizadas no dia 10 de março do corrente ano e da 4ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 17 de março do corrente ano. 
 
- Solicito à Secretária Legislativa e Parlamentar, MERILANE CAVALCANTE, que proceda à leitura das 

matérias em pauta 

 
SECRETÁRIA PARLAMENTAR: Constantes na Pauta da Reunião de hoje as seguintes matérias: 
 
- Apresentação do Projeto de Lei nº 837/17, de Iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre 
a doação de um bem imóvel para o DETRAN; 
 
- Apresentação, discussão e votação do Requerimento nº 011/17, de iniciativa do vereador Paulo Gabriel 
Sobrinho, que solicita os serviços de construção de uma ponte de concreto em mão dupla na Rua 
Estrela, nesta cidade - Mãe do Rio/Pa;  
 
- Apresentação, discussão e votação do Requerimento nº 014/17, de iniciativa do vereador Leyvisson 
Gonzaga, que solicita os serviços parciais de reforma emergencial e direta no Ginásio Municipal 
Poliesportivo, Dr. Silas Freitas de Souza, localizado no Bairro Centro, neste município;  
 



 
 

  

- Apresentação, discussão e votação do Requerimento nº 015/17, de iniciativa do vereador Sebastião 
Pinheira da Silva, que solicita a reforma e ampliação do Posto de Saúde Mário Alves Moreira, localizado 
no Bairro Santo Antônio, neste município;  
 
- Apresentação, discussão e votação do Requerimento nº 016/17, de iniciativa do vereador Paulo Gabriel 
Sobrinho, que solicita o serviço de construção de uma praça, na Comunidade Santo Antônio do Abacaba 
– Mãe do Rio/Pa;  
 
- Apresentação, discussão e votação do Requerimento nº 017/17, de iniciativa do vereador Antônio 
Edison Chaves Sodré, que solicita a construção de um novo prédio para o funcionamento da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Padre Marino Contti, neste município;  
 

 
PRIMEIRA PARTE DO EXPEDIENTE DO DIA 

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

MINUTOS, POR GENTILEZA! 
 
- 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 
 
PRESIDENTE: Agora vamos às apresentações e defesas das Matérias em Pauta 
 
- Convido o Ver. e Líder de Governo,  Leyvisson Gonzaga, para apresentar o Projeto de Lei nº 837/17, 
de Iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de um bem imóvel para o 
DETRAN; 
 
- Convido o ver.  Paulo Gabriel Sobrinho, para apresentar e defender o Requerimento nº 011/17, de sua 
autoria; 
 
- Convido o Ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga, para apresentar e defender o Requerimento nº 
014 /17, de sua autoria; 



 
 

  

 
- Convido o Ver. Sebastião Pinheiro da Silva, para apresentar e defender o Requerimento nº 015/17, de 
sua autoria; 
 
- Convido o Ver. Paulo Gabriel Sobrinho, para apresentar e defender os Requerimentos nº 016/17, de 
sua autoria; 
 
- Convido o Ver. Antônio Edison Chaves Sodré, para apresentar e defender o Requerimento nº 017/17, 
de sua autoria; 
 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
PRESIDENTE: Encaminho o Projeto de Lei nº 837/17, de Iniciativa do Poder Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a doação de um bem imóvel para o DETRAN, para a Comissão de Redação de Leis e logo 
em seguida para a Comissão de Urbanismo; 
 
PRESIDENTE: Excelências, passemos agora à Discussão e Votação das Matérias em Pauta: 
 
- Em discussão única o Requerimento nº 011/2017 
- 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 015/2017 
- 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 016/2017 
- 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 017/2017 
- 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: 
 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
(GRANDE EXPEDIENTE) 

 
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. 
 
 
 
 
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 31 de março de 2017. 
 
 
Tenham todos um bom final de semana e que Deus nos abençoe!!!  Está encerrada a Sessão. 


