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Ata 14ª Sessão Solene de Encerramento dos 

Trabalhos do 1º Semestre, da Câmara Municipal 

de Mãe do Rio, realizada no dia 25 de junho de 

2021. 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, nesta Cidade de Mãe do Rio, Estado do 

Pará, no Plenário desta Casa Legislativa, às 09h00 (nove horas), iniciou-se a 14ª Sessão Especial de Encerramento do 

1º Semestre do ano de 2021, com a presença dos seguintes vereadores: Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga 

(presidente), Elielson Oliveira Cardoso (1º secretário), Haroldo Barros Pereira (2º Secretário), 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, Francisco Almeida Bastos; Ausência justificada 

Paulo Gabriel Sobrinho. Composta a Mesa, o Presidente deu boas vindas a todos os presentes na sessão que marca o 

encerramento dos trabalhos legislativos do primeiro semestre de 2021. Em seguida, cumprindo o que diz no 

Regimento Interno desta Câmara, no Título III, em suas disposições gerais, seção I, art. 46, solicitou ao primeiro 

secretário, a verificação do quórum, o qual, após a chamada, confirmou a presença de dez vereadores; Em seguida, 

convidou as autoridades presentes Sra. Suane Bastos, Secretária de Assistência Social e Sr. Neife Oliveira, 

representando a Secretaria de Agricultura a fazerem parte da mesa diretora; 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 ESPECIAL DO DIA DE HOJE”; 

Cumprindo o que diz no Regimento Interno desta Câmara, no art. 48, paragrafo 2º, e respeitando o que diz no livro de 

Romanos 13-1, “que todas as autoridades estão sujeitos a Deus”, convidou o Sr. Luis Gonzaga, para ler um trecho da 

Bíblia, o qual leu Gêneses capitulo 37 versículo 23. Continuando, o Sr. Presidente comunicou que, por  tratar-se de 

uma Sessão Especial não haveria deliberação de matéria, convidando a todos para assistir a apresentação do vídeo 

realizado pela mesa diretora; o Presidente registrou a Presença do Sr. Antonio do Carmo, Secretario de Esporte, Sr. 

Marcos Melo, Secretário de Administração representando o Prefeito Municipal; Ato seguinte, o Sr. Presidente, 

convidou à tribuna os vereadores para fazerem seus pronunciamentos; Pela ordem, iniciou com a Ver. Maria 

Valdileni O. Donza a qual saudou as autoridades presentes,  Agradeceu aos colegas vereadores, prefeito e secretários 

pela parceria de trabalho nesse primeiro semestre; Presidente registrou a presença da Sra. Aurivania Rabelo, 1ª Dama; 

Ver. João Francisco Medeiros Santana saudou todos os presentes, Agradeceu pelo companheirismo e dedicação de 

todos os vereadores; Ver. Ana Kallen Rabelo Juca saudou as autoridades presentes, Agradeceu ao prefeito, 

secretários, vereadores e servidores desta Casa pela parceria, Parabenizou a mesa diretora e ao Presidente pela 

condução dos trabalhos desta Câmara nesses primeiro semestre; Presidente registrou a presença da Sra. Conceição 

Santana, Secretária  Municipal de Educação; Ver. Francisco Almeida Bastos Saudou e parabenizou secretários 

municipais presentes, pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no município, Desejou aos vereadores que o 

segundo semestre seja ainda melhor, Agradeceu aos funcionários da Câmara que sempre buscam fazer o melhor para 

atender aos vereadores; Ver. Isadilva Vieira de Castro saudou as autoridades presentes e colaboradores da Câmara, 

Disse que vem executando um mandato participativo, popular com ações e debates políticos, cobrando, apresentado as 

demandas e necessidades do povo de Mãe do Rio, através de reivindicações nas sessões através de requerimentos e 

projetos de lei, e fazendo denuncias quando necessário; Ver. Miqueias Joviano Dos Santos Lima agradeceu aos 

movimentos sindicais, associações, seu partido politico, partido dos trabalhadores e aos  seus eleitores, Agradeceu 

ainda, em nome do partido dos trabalhadores aos partidos que compõem a Câmara: PSDB, DEMOCRATAS, MDB, 

REPUBLICANOS que juntos estão fazendo o melhor pelo município, Parabenizou os vereadores pelos  requerimentos 

apresentados e discutidos  com o objetivo de fazer o melhor por Mãe do Rio, Cobrou mais respeito com esse Câmara  

no segundo semestre, Agradeceu pelos  requerimentos que foram atendidos; Ver. Francisco Willam Souza Belo 

saudou a todos presentes,  Agradeceu Deputado Chamonzinho pelas ações feitas  para beneficiar o povo de Mãe do 

Rio, Agradeceu ao Prefeito e Secretários, pelos requerimentos que foram executados nesses primeiro semestre; Ver. 

Haroldo Barros Pereira agradeceu aos servidores da Câmara, aos vereadores e secretários do município, falou que 

esta Câmara, tem sido atuante e presente com o povo, Falou do desafio que está sendo o mandato de vereador, 

buscando reivindicar as demandas do povo, Agradeceu por ter sido escolhido por Deus para estar como vereador; Ver. 

Elielson Oliveira Cardoso agradeceu aos colegas vereadores, aos servidores da Câmara, a primeira dama, aos 

secretários do município pela parceria em beneficio do povo, desejou bom recesso a todos; Ver. Leyvisson Rodrigo 

da Silva Gonzaga saudou a todos os presentes, Parabenizou os secretários municipais por suas conduções em suas 

respectivas pastas, Agradeceu a secretária de saúde, juntamente com sua equipe, por atender a solicitação de vacinação 

contra Covid dos vereadores e servidores da Câmara, Parabenizou a Primeira Dama por seu esforço para atender a 
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população de Mãe do Rio, Falou da parceria dos Poderes Executivo e Legislativo, que trabalham com o objetivo de 

garantir politicas públicas aplicadas para beneficio da população, Pediu ao Secretário de Administração o 

compartilhamento das ações com o Poder Legislativo e que seja dada uma atenção maior para os vereadores, pois o 

Poder Legislativo está para somar e colaborar para o beneficio do município, Parabenizou ao Prefeito em parceria com 

Deputado Chamonzinho pela ação de saúde a qual beneficiou a população, Falou da visita da  Sra. Lena Pinto ao 

município, e das solicitações de emendas parlamentares  feitas ao Deputado Nilson Pinto; Pediu a Secretaria de Saúde 

celeridade do processo de vacinação contra covid-19, Falou da sua produção como vereador o qual apresentou cinco 

projetos de lei de sua autoria e participou de três projetos de lei do Poder Executivo, entre eles emendas ao projeto de 

lei de diretrizes orçamentaria, Falou que honra seu compromisso com a Casa sendo participativo e presente com a 

população, buscando beneficiar o povo, Fez um pedido especial ao Secretário de Administração, para que o Poder 

Executivo juntamente com a Assessoria Jurídica, seja dada a devida atenção aos projetos de lei  os quais foram  

aprovados nesta Câmara, e encaminhados ao Poder Executivo, pois até o momento, a Câmara não tem recebido o 

retorno das providencias tomadas,  e se  os referidos projetos de lei foram sancionados e promulgados; Neste 

momento, o Secretário de  Administração, em resposta ao solicitação do Presidente, informou que após o retorno do 

recesso  o Poder Executivo estará dando celeridade aos projetos de lei que foram aprovados pela Câmara; Ver. 

Leyvisson Gonzaga concluiu seu pronunciamento pedindo que todos vacinem contra covid-19 e desejando a todos um 

bom recesso; Em seguida, o Presidente convidou Sr. Marcos Melo representando o Prefeito para fazer seu 

pronunciamento, o qual saudou a todos, agradeceu aos vereadores desta Câmara que contribuem politicamente para o 

desenvolvimento do município  e em nome do Prefeito reforçou a parceria entre os Poderes Executivo e Legislativo, 

disse que  estarão melhorando e  aprimorando esta parceria, inclusive em relação aos projetos de lei, aprovados por 

esta Câmara, para que possam da uma resposta o mais rápido possível a Câmara, Disse que juntos os Poderes  irão 

contribuir  para uma Mãe do Rio de todos e para todos, através do apoio politico das diversas bandeiras que vem ao 

município e conseguem votos, fazem sua politicas,  e que também venham somar com a gestão para o 

desenvolvimento do município, Reforçou a importância  de que todos vacinem  contra Covid e pediu que cada um faça 

sua parte; Após, Presidente  justificou a  ausência da Vice Prefeita,  por motivos de saúde e externou seu carinho, 

reconhecimento e gratidão a ela pelo aprendizado de uma gestão transparente quando foi  Presidente da Câmara, tendo 

suas contas aprovadas; Agradeceu ao Secretário de Obras por sempre que possível atender as demandas dos 

vereadores, Externou sua gratidão pela parceria de todos os secretários, disse que  a  Câmara é a casa de todos e estará 

de portas abertas, sempre que for necessário fazer uso da tribuna para levar ao conhecimento da população as ações 

desenvolvidas no município; Ato seguinte, o Presidente agradeceu a presença de todos e não havendo mais nada a 

tratar, deu por encerrada a sessão especial. Por fim, cabe registrar que a presente Sessão foi gravada na íntegra e está 

devidamente registrada nos arquivos desta Casa Legislativa, servindo os mesmos como suporte documental, para 

quaisquer questionamentos. 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. Eu, Laiane de Oliveira Sena, Secretaria Legislativa, digitei, revisei e subscrevi, conforme se vê abaixo. 

Plenário da Câmara Municipal de Mãe do Rio, em 25 de junho de 2021.  
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