
 
 

  

 
PAUTA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA                                                                Data: 24 de maio de 2019 
 
- Leitura da Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de maio de 2019; 
 
- Apres. do Anteprojeto de Lei nº 09/2019, de autoria do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que dispõe 
sobre a Organização do Sistema Mun. de Defesa do Consumidor – SMDC, institui a Coordenadoria Mun. 
de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o Conselho Mun. de Proteção e Defesa do 
Consumidor – CONDENCON, e institui o Fundo Mun. de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC, no 
município de Mãe do Rio e dá outras providências; 
 
- Apres. do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, de autoria do ver. Júlio de Oliveira Bastos, 
que dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Mãeriense, ao Exmo. Sr. Dr. Des. 
Leonardo de Noronha Tavares e dá outras providências; 
 
- Apresentação dos Pareceres das Comissões de Meio Ambiente e Legislação e Redação de Leis, 
ao Projeto de Lei nº 857/2019, de autoria do Poder Executivo municipal, o qual dispõe sobre a 
proibição de jogar lixo nos logradouros públicos; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 26/19, de iniciativa da ver. Isadilva Vieira de Castro, que solicita a aquisição 
de berços para acolher as crianças recém-nascidas na sala de pós-parto do Hospital Municipal, Dr. Silas 
Freitas, neste município. 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 27/19, de iniciativa da ver. Isadilva Vieira de Castro, que solicita a 
disponibilização de máquinas apropriadas para o preparo de áreas de plantio para os agricultores da 
Comunidade do Jauara, localizado neste município. 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 29/19, de iniciativa do ver. Natan José Diniz Túlio, que solicita a 
disponibilização p/ o PSF da Vila Santa Maria, km 33, uma ambulância, p/ servir as comunidades que 
fazem parte daquela microrregião; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 30/19, de iniciativa do ver. Natan José Diniz Túlio, que solicita a 
disponibilização p/ o PSF da Vila Santa Ana do Pirimpindeua, uma ambulância, p/ servir as comunidades 
que fazem parte daquela microrregião; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 31/19, de iniciativa do ver. Antônio Edison Chaves Sodré, que solicita a 
execução dos serviços de recuperação do ramal que liga o Km 40 à Comunidade San’Ana do 
Perimpindeua, o qual se encontra em estado precário de conservação; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 32/19, de iniciativa do ver. Antônio Edison Chaves Sodré, que solicita a 
execução dos serviços de limpeza e piçarragem total nas ruas do Km 40, o qual se encontra em estado 
precário de conservação; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 33/19, de iniciativa do ver. Paulo Gabriel Sobrinho, que solicita os serviços 
de limpeza total nas ruas da Vila Santo Antônio do Abacaba, as quais se encontram em estado precário 
de conservação; 
 



 
 

  

- Apres/disc/vot. do Req nº 34/19, de iniciativa do ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga, que 

solicita a finalização da obra de micro sistema de abastecimento de água no Bairro Vila Nova, na 

Comunidade Santa Ana do Perimpindeua, neste município; 

- Apres/disc/vot. do Req nº 35/19, de iniciativa do ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga, que 

solicita a recuperação e manutenção das vicinais que interligam as estrada da Ponte Nova e 

Comunidade Nazaré, neste município. 

 

 

 
 


