
 
 

  

 

PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA                          Data: 31 de maio de 2019 
 
 
- Leitura da Ata da 14ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de maio de 2019; 
 
- Apres. do Anteprojeto de Lei nº 10/2019, de autoria do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que dispõe 
sobre a instalação de sistema de câmeras de monitoramento de segurança nas áreas externas dos 
pontos de maior movimentação da cidade e dá outras providências; 
 
– Apres. do Projeto de Lei nº 859/2019 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2020, de iniciativa do 
Poder Executivo Municipal de Mãe do Rio; 
 
- Apresentação dos Pareceres das Comissões de Saúde e Legislação e Redação de Leis, ao Projeto 
de Lei nº 858/2019, de autoria do ver. Júlio de Oliveira Bastos, o qual institui o Programa de Parto 
Humanizado na rede pública de saúde e dá outras providências; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 29/19, de iniciativa do ver. Antônio Edison Chaves Sodré, que solicita a 
pavimentação asfáltica das ruas da Comunidade Vila Rosário de Fátima, no Km 40, bem como a 
construção de um canteiro central, entre a BR e a Rua Principal (frente da Vila); 
 
- 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 36/19, de iniciativa do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que solicita a realização 
de uma palestra através da Diretoria de Proteção de Defesa do Consumidor – PROCON/PA, com a 
chancela da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, para explicitar a importância da criação 
e instalação do PROCON Municipal; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 37/19, de iniciativa do ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga, que 

solicita a manutenção e expansão da parte hidráulica do microssistema de abastecimento de água da 

Comunidade Nossa Senhora de Fátima, neste município; 

 
- Apres/disc/vot. do Req nº 38/19, de iniciativa da ver. Isadilva Vieira de Castro, que solicita que sejam 

realizados os serviços de recuperação das estradas vicinais, nos trechos que correspondem ao final da 

cidade pelo bairro Tubilância, passando pela Comunidade Santa Luzia do Jauara, Trav. 6 até a 

Comunidade do Viradouro e travessa do 45 até a Trav. do km 06, neste município; 

 

- Uso da tribuna pelo Sr. GILBERTO JÚNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Saúde, o 
qual foi convidado para se apresentar formalmente aos senhores; 

 
 

 
 

 


