
 
 

  

PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA                                   Data: 21 de fevereiro de 2020 
 
 
- Leitura/ discussão e votação das Atas das 33ª, 34ª, 35ª e 36ª Sessões Ordinárias, realizadas 
no ano de 2019; 
 
- Apresentação do Projeto de Lei nº 868/2019, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação à 
ementa e aos arts. 1 caput, 2 caput, 3 caput, 4 caput, I e par. Único e art. 10 caput da Lei Municipal nº 
623/2013, de 31 de dezembro de 2013, que dispõe sobre “a criação do Departamento Municipal de 
Trânsito – DEMUTRAN, da junta administrativa de recursos de infração – JARI, do  município de Mãe do 
Rio e dá outras providências”. 
 
- Apresentação do Projeto de Lei nº 869/2019, de autoria do Poder Executivo, que “denomina de 
academia Joana Darc da Silva Costa a academia ao ar livre, localizada ao entorno do Ginásio esportivo 
Dr. Silas Freitas, situada na Rua Bernardo Pereira de Oliveira, Bairro São Francisco - Mãe do Rio/PA”; 
 
- Apresentação do Projeto de Lei nº 870/2019, de autoria do Poder Executivo, que “denomina de Praça 
José Vinícius Rodrigues Albuquerque, a praça localizada ao entorno do Ginásio esportivo Dr. Silas 
Freitas, situada na Rua Pe. Saturnino Cunha, esquina com a Rua Bernardo Pereira de Oliveira, Bairro 
São Francisco - Mãe do Rio/PA”; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 72/19, de iniciativa do ver. Paulo Gabriel Sobrinho, que solicita a  

recuperação do ramal da Com. Santo Antônio do Perimpindeua até a Com. Menino Jesus Marajoara, 

neste município; 

 

- Apres/disc/vot. do Req nº 73/19, de iniciativa do ver. Sebastião Pinheiro da Silva, que solicita a reforma 

geral da Escola Cecília de Nazaré, localizada no Bairro Tubilância, neste município; 

 

- Apres/disc/vot. do Req nº 01/2020, de iniciativa do ver. Antônio Edison Chaves Sodré, que solicita a 

disponibilização de um enfermeiro para ficar de plantão aos finais de semana no Posto Médico da 

Comunidade Vila Rosário de Fátima, no Km 40, neste município; 

 
- Apres/disc/vot. do Req nº 02/2020, de iniciativa do ver. Antônio Edison Chaves Sodré, que solicita a 

disponibilização de uma ambulância diariamente no Posto Médico da Comunidade Vila Rosário de 

Fátima, no Km 40, neste município; 

 

- Apres/disc/vot. do Req nº 03/2020, de iniciativa da ver. Isadilva Vieira de Castro, que solicita a 

disponibilização de um transporte adequado para levar os pacientes que procuram tratamento de saúde 

nos municípios de Ipixuna do Pará e Paragominas; 

 
- Apres/disc/vot. do Req nº 04/2020, de iniciativa do ver. Sebastião Pinheiro da Silva, que solicita a 

pavimentação asfáltica da Rua Guaraipó, localizada no Bairro Tubilância, neste município; 

 


