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Ata da Sessão Solene Inaugural dos trabalhos Legislativos da Câmara 

Municipal de Itaporã. Às dezenove horas e trinta minutos, do dia catorze de 

fevereiro de dois mil e onze, em sala própria e sob a Presidência do Vereador 

Ademir Pereira de Freitas, tendo como Secretário o Vereador Pedro Henrique 

Teixeira Tavares, reuniram-se solenemente à Câmara Municipal de Itaporã. 

Além dos citados, estavam presentes os seguintes Vereadores: Adriano 

Martins dos Santos, Edvaldo Gomes Bezerra, Gerson Carneiro Escobal, 

Givanildo Spessoto Rondina, Lucianno Marcelo Bezerra Gonela, Roberto 

Carlos Marsura e Vanilton de Melo Galdino. Estavam presentes também, as 

seguintes autoridades: o Excelentíssimo Senhor Marcos Antonio Paco – 

Prefeito Municipal; a Excelentíssima Senhora Francelize da Costa Cordeiro – 

Vice-Prefeita, a Excelentíssima Senhora Lourdes Elizabete Brandina Paco – 

Gerente de Assistência Social, Gerentes Municipais, Presidentes de Entidades, 

Ex-Vereadores e elevado número de pessoas. O Senhor Presidente sobre a 

proteção de Deus declarou aberta à sessão, convidando para fazer parte da 

Mesa, o Excelentíssimo Senhor Marcos Antonio Paco – Prefeito Municipal; a 

Excelentíssima Senhora Francelize da Costa Cordeiro – Vice-Prefeita. Dando 

continuidade foi lida uma Mensagem, com palavras de otimismo, fé, união e 

esperança. Em seguida todos os presentes foram convidados a se 

posicionarem de pé para cantar o Hino Nacional. Logo após o Frei George 

Josef Renz, Frei Érico foi convidado para em nome de Deus interceder 

bênçãos sobre Esta Casa de Leis, sobre os trabalhos Legislativos, bem como 

também funcionários e Vereadores, além da população e autoridades 

presentes naquele instante. Dando continuidade a sessão solene, foram 

convidados para fazerem o uso da palavra os Excelentíssimos Senhores 

Vereadores: Lucianno Marcelo Bezerra Gonela, Gerson Carneiro Escobal, 

Givanildo Spessoto Rondina, Roberto Carlos Marsura, Vanilton de Melo 

Galdino, Edvaldo Gomes Bezerra, Pedro Henrique Teixeira Tavares e o 

Vereador Adriano Martins dos Santos, que saudaram e agradeceram todos 



 2 

os presentes, homenagearam, parabenizaram e desejaram - lhe uma excelente 

administração ao atual presidente da Câmara Excelentíssimo Senhor Ademir 

Pereira de Freitas. Logo após foi convidado para fazer o uso da palavra o 

Prefeito Municipal de Itaporã Excelentíssimo Senhor Marcos Antonio Paco 

que deu início a sua explanação saudando todos os presentes, apresentou um 

relatório circunstanciado com as metas e recursos para o ano de 2011, bem 

como as realizações concretizadas pela atual Administração no ano de 2010. 

Finalizando falou do balanço da atual Administração, da sorte em tantas metas 

cumpridas e dos projetos a serem realizados, dos recursos e lembrou que 

nenhum projeto polêmico foi apresentado a esta casa de Leis, fato que 

fortalece os laços entre os Poderes Legislativo e Executivo no intuito de  

priorizar e defender os interesses de nossa população. Encerrando a Sessão 

Solene, o Senhor Ademir Pereira de Freitas - Presidente agradeceu 

primeiramente a Deus, mostrou gratidão pela presença da comunidade, dos 

Gerentes, da imprensa em geral, dos Vereadores e dos seus familiares. Falou 

das melhorias que pretende desenvolver nessa Sessão Legislativa, como as 

reformas no prédio da câmara, da aquisição de computadores, criação de site, 

automação legislativa, que já estão em andamento. Finalizando colocou o 

Poder Legislativo a disposição do Poder Executivo, para buscarmos um Itaporã 

melhor, pois, juntos somos muito mais. Logo após foi feito o descerramento da 

placa com o nome de todos os Vereadores para a Legislatura de 2011, na 

entrada principal do edifício do Poder Legislativo. Não havendo nada mais a 

ser tratado o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão. Para constar 

lavrou-se a presente Ata que será lida aprovada e devidamente assinada. Ass.: 

Ademir Pereira de Freitas, Lucianno Marcelo Bezerra Gonela, Pedro Henrique 

Teixeira Tavares, Edvaldo Gomes Bezerra, Roberto Carlos Marsura, Vanilton 

de Melo Galdino, Adriano Martins dos Santos, Gerson Carneiro Escobal e 

Givanildo Spessoto Rondina. Eu, ADEMIR PEREIRA DE FREITAS, Presidente, 

mandei digitar e assino.     


