
 
 

  

PAUTA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA                                   Data: 27 de setembro de 2019 
 
 
- Discussão e votação da Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de setembro de 2019; 
 

- 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 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 57/19, de iniciativa do ver. Leyvisson Rodrigo Gonzaga, que solicita 

Emenda Parlamentar, solicitando a extensão da pavimentação asfáltica da PA 252, de 

aproximadamente 14 mil metros, chegando até a comunidade da Ponte Nova, neste município; 

 

- Apres/disc/vot. do Req nº 58/19, de iniciativa do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que solicita a 

possibilidade de abrir o sistema de internet via wi-fi, com senha liberada ao público que visitam 

este Poder Legislativo 

 

- Apres/disc/vot. do Req nº 59/19, de iniciativa da ver. Gelsiléia de Araújo Bastos, que solicita a 

implantação de faixas de travessia para pedestres, bem como lombadas em toda a extensão da 

PA 252, neste município; 

 

- Apres/disc/vot. do Req nº 60/19, de iniciativa do ver. Natan José Diniz Túlio, que solicita a 

construção de uma ponte que ligue a Com. Santo Amaro do Apuí às comunidades vizinhas; 

 

- Apres/disc/vot. do Req nº 61/19, de iniciativa do ver. Natan José Diniz Túlio, que solicita a 

reposição das luminárias da rede elétrica do ramal na Com. Santo Amaro do Apuí às comunidades 

vizinhas; 

 
- Apres. do Projeto Indicativo nº 01/2019, de iniciativa do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que cria a 
Escola Verde Mãe do Rio “Jozino Cordeiro” no município de Mãe do Rio, e dá outras providências 
 

 - Uso da tribuna pela Prof. Maria Janaína Araújo Gomes, a qual apresentará o Projeto Popular 
Cursinho Pedro Ezequiel; 
 
- Uso da tribuna pela psicóloga, Dra. Larissa, Coordenadora Técnica do CAPS,  que falará 
sobre a Ação “Setembro Amarelo”, mês de prevenção do suicídio; 


