
 
 

  

PAUTA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA                                   Data: 20 de setembro de 2019 
 
 
- Discussão e votação das Atas das 22ª, 23ª e 24ª Sessões Ordinárias, realizadas nos dias 23 e 30 de 
agosto e no dia 13 de setembro de 2019; 
 

- Apresentação do Projeto de Lei nº 864/ LOA – Lei Orçamentária Anual, que estima a Receita e 
fixa a despesa do Município de Mãe do Rio, para o exercício de 2020; 

 

- Apres/disc/vot. do Req nº 50/19, de iniciativa do ver. Francisco Nonato de Souza Pereira, que 

solicita a manutenção da iluminação da quadra de areia localizada ao lado do Estádio Municipal, 

no Bairro Bom Jesus, neste município; 

 

- Apres/disc/vot. do Req nº 51/19, de iniciativa do ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga, 

que solicita a construção de um playground para atender o lazer e bem estar social das crianças 

da Comunidade São Francisco, neste município; 

 
- Apres/disc/vot. do Req nº 52/19, de iniciativa do ver. Francisco Marcelo Amorim Braga, que 
solicita que providencie a limpeza do cemitério da Comunidade São João Batista – Ponte Nova, 
neste município; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 53/19, de iniciativa do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que solicita a 
intercessão junto a Rede Celpa no sentido de eletrificar, colocando iluminação pública na PA 252, 
interligando com a rede já existente que serve a localidade da Ponte Nova, zona rural, neste 
município; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 54/19, de iniciativa do ver. Francisco Marcelo Amorim Braga, que 
solicita o encaminhamento de ofício ao INMETRO, solicitando uma auditoria, com intuito de 
fiscalizar os medidores de energia elétrica nas residências deste município, visto que a energia 
está absurdamente cara; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 55/19, de iniciativa do ver. Francisco Nonato de Souza Pereira, que 

solicita a abertura (continuação) da Trav. General Gurjão, até a BR 010, lado esquerdo, Bairro 

Umarizal, no sentido Mãe do Rio - São Miguel do Guamá, neste município; 

 
- Apres/disc/vot. do Req nº 56/19, de iniciativa do ver. Paulo Gabriel Sobrinho, que solicita a 

construção de uma praça da Com. Santa Luzia do Massaranduba, neste município. 

 
- Apres. do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2019, de autoria dos vereadores desta Casa, que 
dispõe sobre a concessão de Título de Honra ao Mérito , à Prof. Maria Janaína Araújo Gomes e dá 
outras providências; 

 

 - Uso da tribuna pela Pastora Diana Gomes, a qual solicitará patrocínio para o 1º Congresso de 
Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia do Santo Ministério do Renovo; 


