
Constantes na Pauta da Reunião de hoje as seguintes matérias: 
 
 
-  Leitura/ discussão e votação da ata da 23ª sessão ordinária, realizada no dia 05/11/2021 
 
- Apresentação/discussão/votação do Req. nº 103 /2021 de iniciativa  da Ver. Ana Kallen 

Rabelo Juca o qual solicita em caráter de urgência, que proceda a construção de 

lombadas na rua Antonio Saraiva Rabelo, no perímetro em frente a Loja Spazzio, centro 

comercial de Mãe do Rio. 

. 

- Apresentação/discussão/votação do Req. nº 104 /2021 de iniciativa do ver. Paulo Gabriel 

Sobrinho o qual solicito que seja providenciada a disponibilização de um ônibus grande 

para transportar os pacientes usuários do TFD (tratamento fora do domicílio). 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req. nº 105 /2021 de iniciativa do ver. Paulo Gabriel 

Sobrinho o qual solicito que seja feita uma reforma na ponte do Seringa que interliga  as 

comunidades Santo Antônio e São José, uma vez que, encontra-se em estado avançado 

de deterioração, dificultando o acesso. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req. nº 106 /2021 de iniciativa do ver. Leyvisson 

Rodrigo da Silva Gonzaga o qual solicito em CARÁTER DE URGÊNCIA que sejam 

executadas medidas para amenizar os impactos das chuvas no centro da cidade, no que 

tange a manutenção das vias de escoamento da água. 

 
- Apresentação Resolução nº 001/2021 de iniciativa  do Ver. Leyvisson Rodrigo da Silva 
Gonzaga qual dispõe sobre criação da Escola  do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal 
de Mãe do Rio e da outras providencias. 
 
 
- Apresentação Resolução nº 002/2021 de iniciativa da Mesa Diretora a qual dispõe sobre 
a filiação desta Câmara Municipal à Associação Brasileira de Câmaras Municipais- 
ABRACAM, e da outras providencias. 
 
- Apresentação Proj. de Lei nº 904/2021 de iniciativa do Vereador Miqueias Joviano dos 
Santos Lima o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de as agencias bancarias situadas no  
município de Mãe do Rio, disponibilizarem bebedouros e banheiros aos seus clientes e 
usuários, e da outras providencias. 
 



- Apresentação Proj. de Lei nº 905/2021 de iniciativa do Vereador João Francisco 
Medeiros Santana o qual dispõe sobre a denominação de Paulina Maria Santana da Silva a 
creche, localizada no bairro Bom Jesus, no município de Mãe do Rio. 
 
 
- Apresentação/ Discussão e votação dos Pareceres das Comissões competentes 
referente ao Proj de Lei nº 902/2021 de iniciativa da Ver. Isadilva Vieira de Castro o qual 
dispõe sobre Politica de proteção as mulheres e em especial as que encontram-se em 
situação de vulnerabilidade social pela rede publica de saúde com a utilização do 
contraceptivo DIU – DISPOSITIVO INTRA-UTERINO, NO MUNICIPIO DE MAE DO RIO. 
 

 
- Apresentação/ Discussão e votação dos Pareceres das Comissões competentes ao 
Proj. de Lei nº 903/2021 de iniciativa da Mesa Diretora o qual dispõe sobre autoriza o 
Poder Executivo Municipal de Mãe do Rio, estado do Pará a repassar aos Agentes 
Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate as Endemias incentivo financeiro 
adicional, e da outras providencias. 
 
 
- Apresentação/ Discussão e votação do Parecer da Comissão  competente ao Proj. de 
Lei nº 894/2021 de iniciativa do Poder Executivo o qual dispões sobre o Plano Plurianual 
para o quadriênio 2022-2025 e da outras providencias. 
 


