
 
 

  

 

PAUTA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA                         Data: 14 de junho de 2019 
 
 
 
- Discussão e votação da Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de junho de 2019; 
 

– Apres. do Parecer da Comissão de Economia, Justiça, Legislação e Redação de Leis, ao 
Projeto de Lei nº 859/2019 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2020, de iniciativa do Poder 
Executivo Municipal de Mãe do Rio; 
 
- Apres. do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2019, de autoria do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que 
dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Mãeriense, ao Exmo. Sr. Deputado Federal 
Hélio Leite da Silva, e dá outras providências; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 41/19, de iniciativa do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que solicita aos ex-
presidentes desta Casa Legislativa, nos anos de 2013 a 2016, que em caráter de urgência, devolvam 
todos os documentos inerentes aos trabalhos realizados nos períodos acima referidos, inclusive Livros 
de Atas e as mídias; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 42/19, de iniciativa do ver. Paulo Gabriel Sobrinho, que solicita ao nobre 

gestor que determine a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal, executar os serviços de limpeza 
total nas ruas da Comunidade Ponte Nova, neste município; 
 

- Apres/disc/vot. do Req nº 43/19, de iniciativa do ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga, que 

solicita ao nobre gestor que proceda à construção de um playground para atender o lazer e bem 

estar social das crianças da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, neste município;  
 

- Uso da tribuna pelo Pastor Ezequias Amintos, o qual fará a divulgação e solicitação de 
patrocínio para o evento Aviva Mãe do Rio, o qual ocorrerá nos dias 20 e 21/06/2019, a partir das 
18h; 
 
- Uso da tribuna pelo Dr. Marcos Crispim, o qual fará convite para a posse do novo pastor da 
Igreja Batista; 

 


