
 
 

PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA                                      Data: 28 de maio de 2021 
 

- Leitura/ discussão e votação da Ata da 10ª Sessão Ordinária realizada no dia 21/05/2021. 
 

- Apresentação do Projeto De Lei Nº 889/2021 de autoria do Ver. Leyvisson Rodrigo da Silva 

Gonzaga, o qual dispõe que a Cavalgada  do Sitio 5 Irmãos  seja declarada como 

Patrimônio Imaterial e Cultural deste município de Mãe do Rio. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 47/2021 de iniciativa do ver.  João Francisco 

Medeiros Santana, pelo qual solicito a Construção de uma Academia ao Ar Livre na Av. 

Bernardo Sayão, próximo ao Banco do Bradesco. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 49/2021 de iniciativa do ver.  Francisco Willam 

Souza Belo através do qual solicito a aquisição e disponibilização de EPI - Equipamento de 

Proteção Individual (roupas, botas, chapéus, luvas, capacetes) para os trabalhadores da 

Secretaria Municipal de Obras. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 50/2021 de iniciativa do ver.  Elielson Oliveira 

Cardoso através do qual solicito que proceda a construção de lombadas na Rua Pe. 

Saturnino Cunha seguindo pela Tebumirim e Jandaíra nos bairros Areia Branca e 

Tubilândia, neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 51/2021 de iniciativa do ver.  Elielson Oliveira 

Cardoso pelo qual solicito que proceda os serviços de recuperação, manutenção e 

iluminação,  da arena de areia, no bairro Tubilandia, assim como, a disponibilização de 

rede e bola de vôlei, para as pessoas que fazem uso daquele espaço, para praticar 

esporte.   

 

 



 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 52/2021 de iniciativa da ver. Maria Valdileni 

Oliveira Donza pelo qual solicito serviços de  Reparos e Manutenção da Iluminação 

Publica na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, zona rural deste municipal. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 53/2021 de iniciativa da ver. Maria Valdileni 

Oliveira Donza pelo qual solicito serviços de limpeza da caixa d’ água, reparo de 2 

refletores, roçagem  geral, incluindo o campo, na Comunidade Santa Luzia do 

Massaranduba, zona rural deste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 54/2021 de iniciativa da ver. Isadilva Vieira de 

Castro, pelo qual solicito que proceda à Recuperação do Ramal da Comunidade São 

João do Bufete  e Comunidade Menino Deus, zona rural, neste município. 

 


