
 
 

  

PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA                                   Data: 28 de fevereiro de 2020 
 
 
- Leitura/ discussão e votação das Atas das 35ª, 36ª Sessões Ordinárias, realizadas no ano de 
2019 e 1ª e 2ª Sessões do ano de 2020; 
 
- Apresentação, discussão e votação do Parecer da Comissão competente ao 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, discussão e votação do Parecer da Comissão competente ao 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, discussão e votação do Parecer da Comissão competente ao 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 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. do Projeto de Lei nº 866/2019, de autoria do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que dispõe sobre a 
criação e aplicação de medidas complementares de segurança, prevenção e respostas a emergências 
em áreas e edificações no âmbito do município de Mãe do Rio e dá outras providências; 
 
- Apres. do Projeto de Resolução nº 002/2020 – Emenda Substitutiva, de autoria do ver. Júlio de 
Oliveira Bastos, que substitui a palavra “sextas” por “segundas”, inserida no art. 22, in fine do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências; 
 
- Apresentação do Projeto de Lei nº 871/2019, de autoria do Poder Executivo, que “denomina de Praça 
Pe. Marino Contti, a praça da Matriz da Paróquia de São Francisco de Assis, localizada na Av. Castelo 
Branco, esquina com a Trav. Marechal Rondon, Bairro Centro - Mãe do Rio/PA”. 
 
 

 
 

 


