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Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Mãe do Rio, realizada no 

dia 18 de junho de 2021. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, nesta Cidade de Mãe do Rio, Estado 

do Pará, às 9h (nove horas), iniciou-se a 13ª Sessão Ordinária, com a presença dos seguintes vereadores: 

LEYVISSON RODRIGO DA SILVA GONZAGA (Presidente), ELIELSON OLIVEIRA CARDOSO 

(1º Secretário), HAROLDO BARROS PEREIRA (2º Secretário), MARIA VALDILENI OLIVEIRA 

DONZA, JOÃO FRANCISCO MEDEIROS SANTANA, FRANCISCO ALMEIDA BASTOS, PAULO 

GABRIEL SOBRINHO, ISADILVA VIEIRA DE CASTRO, MIQUEIAS JOVIANO DOS SANTOS 

LIMA, FRANCISCO WILLAM SOUZA BELO, ANA KALLEN RABELO JUCA; Após, o Sr. 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada para verificação do quórum, o qual 

confirmou a presença de 11 (onze) vereadores; Composta a Mesa, aos costumes da Casa, o Presidente 

iniciou os trabalhos proferindo as seguintes palavras: “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS E EM NOME 

DA COMUNIDADE, DOU POR ABERTOS OS TRABALHOS DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 

DE HOJE” e convidou o Sr. Luís Gonzaga para proferir um trecho da Bíblia, o qual leu HABACUQUE 

3:2; Ato contínuo, o Presidente solicitou que o 1º Secretário procedesse à leitura das matérias do dia, quais 

foram: Leitura/ discussão e votação da Ata da 11ª Sessão Ordinária realizada no dia 28/05/2021; - 

Leitura/ discussão e votação da Ata da 12ª Sessão Ordinária realizada no dia 11/06/2021, 
Apresentação/discussão/votação do Req. nº 47/2021 de iniciativa do ver.  João Francisco Medeiros 

Santana, pelo qual solicito a Construção de uma Academia ao Ar Livre na Av. Bernardo Sayão, próximo ao 

Banco do Bradesco, Apresentação/discussão/votação do Req. nº 55/2021 de iniciativa do ver.  Francisco 

Almeida Bastos o qual solicita ao nobre gestor que proceda a reforma, cobertura e iluminação da quadra 

poliesportiva no bairro Habitar Brasil, Apresentação/discussão/votação do Req. nº 56/2021 de iniciativa da 

ver. Maria Valdileni Oliveira Donza pelo qual solicita que interceda junto a Equatorial Energia a troca de 

um poste de iluminação publica na Comunidade Santa Luzia da Maçaranduba, zona rural deste município, 

Apresentação/discussão/votação do Req. nº 59/2021 de iniciativa do Ver. Miqueias Joviano dos Santos 

Lima, o qual solicita a recuperação da estrada que liga o km 28 à  Brasileira, zona rural deste município, 

Apresentação/discussão/votação do Req nº 60/2021 de iniciativa do ver.  Elielson Oliveira Cardoso, o qual 

solicita serviços de  pavimentação com bloquetes na rua  Mandaguari, bairro Tubilandia,  Apresentação do 

Projeto De Lei Nº 890/2021 de autoria do Ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga, o qual dispõe 

sobre a inclusão dos bancários e empregados de lotéricas como grupo prioritário para receber a imunização 

através de vacina contra covid-19, e da outras providencias, Apresentação do Projeto De Lei Nº 891/2021 

de autoria do Poder Legislativo, o qual dispõe sobre a inclusão da Categoria dos Conselheiros Tutelares e 

servidores que compõem o órgão como grupo prioritário para receber a imunização através de vacina contra 

covid-19, e da outras providencias, Apresentação/discussão/votação do Parecer da Comissão Competente 

e do Projeto de Lei Nº 889/2021, de iniciativa do ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga, o qual 

dispõe que a Cavalgada do Sitio 5 Irmãos seja declarada como Patrimônio Imaterial e Cultural deste 

município de Mãe do Rio, Apresentação/discussão/votação do Parecer da Comissão Competente e do 

Projeto de Lei Nº 888/2021, Apresentação do Projeto De Lei Nº 888/2021 de iniciativa do Poder 

Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentaria para exercício de 2022 e 

da outras providencias; Em seguida, deu-se início ao Horário de Lideranças Partidárias, onde, os vereadores 

fizeram uso para falar de seus partidos; Ato seguinte, leitura/discussão e votação das Atas, as quais foram 

APROVADAS POR UNANIMIDADE; Após, os vereadores: JOÃO FRANCISCO MEDEIROS 

SANTANA, FRANCISCO ALMEIDA BASTOS, MARIA VALDILENI O. DONZA, MIQUEIAS 

JOVIANO DOS SANTOS LIMA, ELIELSON OLIVEIRA CARDOSO foram convidadas para 

apresentarem e justificarem seus requerimentos, os quais, após apresentação, foram colocados em discussão 

e votação e APROVADOS POR UNANIMIDADE pelo Plenário; Em seguida o Ver. Leyvisson Gonzaga 

apresentou o Projeto de Lei 890/2021 de sua autoria e Projeto de Lei 891/2021 de autoria do Poder 

Legislativo, após, os projetos foram encaminhados para as Comissões competentes; Ato seguinte, o 
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Presidente consultou a plenária e colocou em votação a possibilidade de votação dos Projetos de Lei 890 e 

891/2021 nesta sessão, devido o caráter de urgência de vacinação contra covid das categorias  e informou 

que na próxima sessão dia 25/06, será sessão solene de encerramento do semestre e foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE, Neste momento, foi dado intervalo de 15 minutos para reunir as comissões competentes 

e emissão dos pareceres dos referidos Projetos; Após  o retorno a sessão,  o Ver. João Santana, apresentou 

os Pareceres das Comissões de Economia, Finanças, Justiça e Redação de Leis referentes aos Projetos 

de Lei Nº 890/2021 de autoria do Ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga e Projeto de Lei Nº 

891/2021 de autoria do Poder Legislativo, os quais foram colocados em discussão e votação e 

APROVADOS POR UNANIMIDADE juntamente com os Projetos de Lei; A Ver. Maria Valdileni O. 

Donza apresentou os Pareceres da Comissão de Educação, Saúde, Higiene, Assistência Social, Cultura, 

Desporto e Turismo ao Projeto de Lei nº 890 e 891/2021, os quais foram colocados em discussão e 

votação e APROVADOS POR UNANIMIDADE juntamente com Projeto de Lei 890/2021 e 891/2021; Em 

seguida, o Ver. João Santana apresentou o Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Justiça e 

Redação de Leis referente ao Projeto de Lei Nº 889/2021 de autoria do Ver. Leyvisson Rodrigo da Silva 

Gonzaga, o qual foi colocado em discussão e votação e APROVADO POR UNANIMIDADE juntamente 

com o Projeto de Lei; Ato seguinte, o Presidente consultou a plenária e colocou em votação a possibilidade 

de discussão e votação  do primeiro e segundo turno do Projeto de Lei 888/2021  que dispõe sobre as 

Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentaria para exercício de 2022 e da outras providencias, nesta 

sessão ordinária, dada a importância do projeto, e devido a próxima sessão ser solene APROVADO POR 

UNANIMIDADE; Após, a pedido do Ver. João Santana a Assessora Jurídica da Câmara, apresentou o 

Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Justiça e Redação de Leis referente ao Projeto de Lei Nº 

888/2021 de autoria do Poder Executivo, com a emenda proposta pelo Vereador Leyvisson Gonzaga; Em 

seguida, o vereador Leyvisson Gonzaga apresentou sua proposta de emenda modificativa em seus 

artigos 8º, Art. 33ºe Art. 47º do Projeto De Lei 888/2021; Apos, foi colocado em discussão e votação  em 

dois turnos e APROVADO POR UNANIMIDADE   o Parecer da Comissão com a emenda modificativa  de 

autoria do Vereador Leyvisson Gonzaga,  juntamente com o Projeto de Lei; Ato seguinte, passou-se ao 

Grande Expediente, onde a palavra foi colocada à disposição dos senhores vereadores, pelo prazo e forma 

que se encontram no Regimento Interno desta Casa Legislativa, onde, em seus pronunciamentos trataram 

sobre assuntos relevantes para conhecimento da comunidade os quais foram: Ver. Ana Kallen Rabelo Juca 

parabenizou a primeira dama pela pracinha com parquinho para crianças ao lado do ginásio de esportes, Ver. 

Francisco Almeida Bastos pediu providencias do Executivo junto à empresa que executou os serviços de 

asfaltamento das estradas da zona rural e também das empresas que trabalham com o dendê no município, 

pois a estradas estão totalmente danificadas, repudiou a Câmara de Mãe do Rio não ter recebimento o 

convite para inauguração das novas instalações do  IFPA - Instituto Federal do Pará - em Paragominas, Ver. 

Paulo Gabriel Sobrinho parabenizou o Deputado Federal Paulo Bentes que veio ao município e assinou 

convênios que beneficiará o município e o Deputado Chamonzinho  pela ação de saúde que beneficiará o 

povo de Mãe do Rio, Ver. Isadilva Vieira de Castro falou de sua visita ao bairro Umarizal, as margens do 

rio Mãe do Rio, igarapé do Anibal e solicitou o requerimento verbal o qual solicita a limpeza de entulhos e 

roçagem  na frente do rio localizado na rua General Gurjão no bairro Umarizal, Pediu esclarecimento da 

Secretaria de Educação sobre o dinheiro da merenda escolar, Cobrou providencias da Secretaria de Saúde 

sobre TFD – Tratamento fora do domicilio e da casa de apoio, pois recebeu denuncia que a Casa de Apoio 

está sem alimentação, Ver. Miqueias Joviano dos Santos Lima pede providencias da secretaria de saúde, 

para que seja providenciada medicação para pessoas que fazem tratamento de lúpus, recebeu denuncias fotos 

e áudios de remédios vencidos no Posto de Saúde da comunidade  km 33 Nossa Senhora de Fatima, Ver. 

Haroldo Barros Pereira falou da sua preocupação com ocupação do terreno do cemitério do município, 

falou de sua visita ao gabinete do Deputado Vavá Martins o qual garantiu  emenda parlamentar de 

quinhentos mil reais para construção de uma praça ao lado do estádio municipal e Deputado Fabio Freitas 

que garantiu  emenda parlamentar de cem mil reais para cobertura e piso da quadra do bairro São Cristovão, 

Fez apelo a Secretaria de Obras e ao Prefeito municipal pedindo em caráter de urgência a limpeza do bairro 

Bom Sucesso, pois o bairro encontra-se em situação intrafegável, Ver. Elielson Oliveira Cardoso fez o 

convite para que todos participem do Arraial Franciscano que estará acontecendo no final de semana, Ver. 
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Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga agradeceu a Secretária de Assistência Social pelo respeito com os 

vereadores, por sempre convida-los para os eventos, parabenizou  por sua condução frente a Secretaria de 

Assistência Social, Agradeceu  o contato feito com a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a 

técnica de piscicultura as quais trouxeram para esta Câmara a proposta de projeto de lei que venha assegurar 

as espécies  nativas de peixes que estão desaparecendo do rio Mãe do Rio e a proteção da fauna e flora das 

nascentes do rio Mãe do Rio se estendendo até o rio Ajaraí, Falou de sua insatisfação e repudio, pelo descaso 

com esta Câmara de Vereadores por esta Casa não ter recebido o convite  para inauguração das instalações 

do IFPA  - Instituto Federal do Pará em Paragominas, Parabenizou a Primeira Dama pela implantação do 

parquinho para crianças na praça ao lado do ginásio de esportes e fez o requerimento verbal o qual 

solicitou a implantação de proteção contra cachorros na praça ao lado do ginásio de esporte  e na praça 

infantil sete de setembro, com objetivo de proteger as crianças de doenças causadas por urinas e fezes de 

cachorro nas areias das praças; Ato seguinte, o presidente agradeceu a participação de todos e declarou, por 

não haver mais nada a tratar, encerrada esta sessão ordinária. Para constar e cumprir determinação 

regimental, foi lavrada a presente ata, a qual depois de lida e aprovada pelos nobres vereadores, segue 

devidamente assinada e será arquivada nos fichários desta Augusta Casa. Confeccionada pela servidora 

Laiane de Oliveira Sena, Secretária Legislativa e Parlamentar a qual digitou, revisou e subscreveu, conforme 

abaixo se vê. Plenário da Câmara Municipal de Mãe do Rio, em 18 de junho de 2021. 

 

Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga _________________________________________ 

Elielson Oliveira Cardoso __________________________________________________ 

Haroldo Barros Pereira____________________________________________________ 

Ana Kallen Rabelo Juca____________________________________________________ 

Maria Valdileni Oliveira Donza______________________________________________ 

João Francisco Medeiros Santana____________________________________________ 

Francisco Willam Souza Belo________________________________________________ 

Miqueias Joviano Dos Santos Lima___________________________________________ 

Isadilva Vieira de Castro___________________________________________________ 

Paulo Gabriel Sobrinho_____________________________________________________ 

Francisco Almeida Bastos__________________________________________________ 


