1º Prefeito de Mãe do Rio- PA
1989 a 1992

Silas Freitas de Sousa

Médico clinico geral

Luiz Fernandes Pereira Neto
Vice-Prefeito

Histórico
14/11/1955 se dava inicio a trajetória de Silas Freitas de Sousa.
Nascido em Santa Isabel, Silas Freitas caminhava todos os dias 10
km para ir de sua casa para a escola, ao termino do ginásio, rumou
para a capital em busca de um grande sonho, sonho esse surgido
de uma promessa que fez a sua mãe. Em Belém, Silas teve que
conciliar seu tempo de trabalho como cobrador de ônibus, e estudos
para cursar medicina, onde o mesmo, em seu tempo livre, ia para as
portas de cursinhos pedir apostilas para estudar. O sonho foi
alcançado. Passou no vestibular e se formou em medicina.
Passando a ser conhecido como DR. Silas Freitas. Formado, rumou
para Capitão Poço, no intuito de iniciar sua trajetória médica
atendendo todos da região, inclusive do Km 48. Por ter um caráter
integro e bondoso, o mesmo fora indicado para concorrer nas
eleições do novo município de Mãe do Rio. Em 1989, foi aclamado o
primeiro prefeito da cidade de Mãe do Rio, Dr. Silas Freitas iniciou o
seu legado no mais novo munícipio, onde suas obras se perpetuam
(Prefeitura de Mãe do Rio), e sua memória lembrada como um
grande pai, esposo, médico e prefeito.
Pesquisado:
E.S.B

2º Prefeito de Mãe do Rio- PA
1993 a 1996

Reinaldo Alves de Oliveira

Comerciante

Gilvandro da Silva Drago
Vice-Prefeito

Histórico

Pesquisado:
E.S.B

3º Prefeito de Mãe do Rio- PA

1997 a 2000

Joel Nunes dos Santos

Madeireiro

Luiz Fernandes Pereira Neto
Vice-Prefeito

Histórico

Pesquisado:
E.S.B

4º Prefeito de Mãe do Rio- PA
2001 a 2004

Antônio Saraiva Rabelo

Comerciante e Pecuarista

Francisco de Almeida Bastos
Vice-Prefeito

Histórico

Pesquisado:
E.S.B

5º Prefeito de Mãe do Rio- PA

2004 a 2008

Antônio Saraiva Rabelo

Comerciante e Pecuarista

Francisco de Almeida Bastos
Vice-Prefeito

Histórico

Pesquisado:
E.S.B

6º Prefeito de Mãe do Rio- PA
2009 a 2012

Francisco Coutinho Braga
Comerciante

Gelsiléia de Araújo Bastos
Vice-Prefeita

Histórico

Pesquisado:
E.S.B

7º Prefeito de Mãe do Rio- PA

2013 a 2016

José Ivaldo Martins Guimarães

Comerciante

Isabel Rainha da Silva Gonzaga
Vice-Prefeita

Histórico
José Ivaldo Martins Guimarães – BADEL Prefeito de Mãe do Rio 2013/2016 Paraense,
nasceu em 06 de dezembro de 1971, filho de Luiz Martins Guimarães e Maria da Conceição
Martins, retirantes nordestinos que foram pioneiros em Mãe do Rio, desde a abertura da
Belém/Brasília. Estudou nas escolas Maria Goretti, Olavo Bilac, Lourenço Scotti e concluiu
o ensino médio na Escola Pe. Marino Contti. Casado com a Srª Jarlene Lima, desde de
2005, pai de 4 filhas, Júlia Vitória, Clara, Clarisse e Cecília. Começou trabalhar aos 13
anos, com seu pai, ajudando nos negócios do comércio e agricultura. Em 1992 decidiu
ajudar outras pessoas e contribuir com algumas causas sociais, ingressando na Pastoral da
Juventude e participando de vários movimentos culturais, esportivos e ambientais, se
candidatou pela 1ª vez, elegendo-se a vereador em 2000 e se reelegendo em 2004, tendo
como principais lutas a educação, agricultura familiar e apoio a juventude do esporte e na
cultura. Em 2008 foi candidato a prefeito ficando em segundo lugar, em 2009 assumiu a
Chefia de Gabinete do INCRA e através de seu cargo conseguiu implantar 3 Sistemas de
abastecimento de Água na zona rural. Em 2012 foi eleito prefeito de Mãe do Rio, com 9.887
votos, tendo como principais feitos os investimentos na Educação, infraestrutura e saúde.
Construiu 3 novas escolas, a 1ª Creche, 3 Pontes de Concreto, 14 km de asfalto, 4 Quadras
cobertas, a UBS Joel Nunes dos Santos. Contribuiu na realização do sonho de conclusão
em nível superior de muitos munícipes, através de apoio a UEPa e UFPa (PARFOR). Foi
atuante na defesa e cuidado com o meio ambiente, implantando projetos de Educação
Ambiental. Realizou Conferências e Reuniões com a participação popular. Tendo um
governo democrático e participativo.
Pesquisado:
E.S.B

8º Prefeito de Mãe do Rio- PA

2017 a 2020

José Villeigagnon Rabelo Oliveira
Comerciante

Lillyane Louchard Sales Silva
Vice-Prefeita

Histórico
Cearense, natural de Quixadá, Doido Rabelo, como ficou
conhecido, logo muito cedo teve que sair ao mundo para
trabalhar, buscando o seu sustento e de seus irmãos. De vendedor
de jornais, lavador de carros a caminhoneiro, Doido Rabelo
sempre batalhou para ter o que é seu. Veio do Nordeste morar no
Pará e trabalhar com seu primo Antônio Saraiva Rabelo, grande
pecuarista e comerciante, na cidade de Mãe do Rio. Tempos após
teve seu primeiro empreendimento comercial e seguiu crescendo.
Ganhou amor pela cidade, se considera filho de Mãe do Rio. Foi
onde nasceu o sentimento de fazer mais pela cidade que o tinha
recebido como Mãe. Em 2016, numa conversa entre amigos, e a
vontade de mudar esse lugar para melhor, ele se lançou précandidato a Prefeito. A campanha chegou e o cearense/paraense
venceu com uma diferença esmagador, tendo quase 12 mil votos.

Pesquisado:
E.S.B

9º Prefeito de Mãe do Rio- PA

2021 a 2024

José Villeigagnon Rabelo Oliveira
Comerciante
Gelsiléia de Araújo Bastos
Vice-Prefeita

Histórico
Cearense, natural de Quixadá, Doido Rabelo, como ficou
conhecido, logo muito cedo teve que sair ao mundo para
trabalhar, buscando o seu sustento e de seus irmãos. De vendedor
de jornais, lavador de carros a caminhoneiro, Doido Rabelo
sempre batalhou para ter o que é seu. Veio do Nordeste morar no
Pará e trabalhar com seu primo Antônio Saraiva Rabelo, grande
pecuarista e comerciante, na cidade de Mãe do Rio. Tempos após
teve seu primeiro empreendimento comercial e seguiu crescendo.
Ganhou amor pela cidade, se considera filho de Mãe do Rio. Foi
onde nasceu o sentimento de fazer mais pela cidade que o tinha
recebido como Mãe. Em 2016, numa conversa entre amigos, e a
vontade de mudar esse lugar para melhor, ele se lançou précandidato a Prefeito. A campanha chegou e o cearense/paraense
venceu com uma diferença esmagador, tendo quase 12 mil votos.
Pesquisado:
E.S.B

