
 
 

PAUTA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA                                      Data: 18 de junho de 2021 
 

 
Constantes na Pauta da Reunião de hoje as seguintes matérias: 
 
 
- Leitura/ discussão e votação da Ata da 11ª Sessão Ordinária realizada no dia 28/05/2021. 
 

-  Leitura/ discussão e votação da Ata da 12ª Sessão Ordinária realizada no dia 11/06/2021. 
 

- 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 55/2021 de iniciativa do ver.  Francisco 

Almeida Bastos o qual solicita ao nobre gestor que proceda a reforma, cobertura e 

iluminação da quadra poliesportiva no bairro Habitar Brasil. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req. nº 56/2021 de iniciativa da ver. Maria Valdileni 

Oliveira Donza pelo qual solicita que interceda junto a Equatorial Energia a troca de um poste 

de iluminação publica na Comunidade Santa Luzia da Maçaranduba, zona rural deste 

município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req. nº 59/2021 de autoria do Ver. Miqueias Joviano 

dos Santos Lima, o qual solicita a recuperação da estrada que liga o km 28 à  Brasileira, 

zona rural deste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 60/2021 de iniciativa do ver.  Elielson Oliveira 

Cardoso , o qual solicita serviços de  pavimentação com bloquetes na rua  Mandaguari, 

bairro Tubilandia. 



 

 

- Apresentação do Projeto De Lei Nº 890/2021 de autoria do Ver. Leyvisson Rodrigo da 

Silva Gonzaga, o qual dispõe sobre a inclusão dos bancários e empregados de lotéricas 

como grupo prioritário para receber a imunização através de vacina contra covid-19, e 

da outras providencias. 

 

- Apresentação do Projeto De Lei Nº 891/2021 de autoria do Poder Legislativo, o qual 

dispõe sobre a inclusão da Categoria dos Conselheiros Tutelares e servidores que 

compõem o órgão como grupo prioritário para receber a imunização através de vacina 

contra covid-19, e da outras providencias. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Parecer da Comissão Competente e do Projeto de 

Lei Nº 889/2021, de iniciativa 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 Parecer da Comissão Competente e do Projeto de 

Lei Nº 888/2021, - Apresentação do Projeto De Lei Nº 888/2021 de iniciativa do Poder 

Executivo, que DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI 

ORÇAMENTARIA PARA EXERCÍCIO DE 2022 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.   

 

 


