
 
 

PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA                                               Data: 07 de maio de 2021 
 

 
- Leitura/ discussão e votação das Atas da 6ª Sessão Ordinária realizada no dia 09/04/2021 
e da 7ª Sessão Ordinária realizada no dia 30/04/2021. 
 
 
- Apresentação do Projeto De Lei Nº 886/2021 de iniciativa do Ver. Leyvisson Rodrigo da 

Silva Gonzaga, que dispõe sobre, "Institui o ‘Projeto de Prevenção da Violência 

Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família’, e dá outras providências”.  

 

- Apresentação do Projeto De Lei Nº 887/2021 de iniciativa do Ver. Haroldo Barros Pereira, 

que dispõe sobre,” Denominação de Marina de Oliveira Chaves a Unidade Básica de 

Saúde- UBS, localizada na rua do Cruzeiro, no bairro Bom Jesus, no município de Mãe 

do Rio 

 
- Apresentação/discussão/votação do Req nº 32/2021 de iniciativa do ver. Paulo Gabriel  

Sobrinho, solicito ao nobre gestor, a recuperação do asfalto na Rua Castelo Branco no 

perímetro do Banco do Brasil até a Secretaria de Educação, no Bairro Silas Freitas - 

Mãe do Rio/PA. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 33/2021 de iniciativa do ver. Elielson Oliveira 

Cardoso, solicito serviços de Tubulação na rua Alfredo Chaves, entre  rua Voluntários 

da Pátria e Fernando Guilhon, bairro São Sebastião, neste município de Mãe do Rio. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 35/2021 de iniciativa do ver.  Leyvisson 

Rodrigo da Silva Gonzaga, solicita  que proceda a construção de lombadas na 

Comunidade Santa Ana do Peripindeua, zona rural deste município. 

 



- Apresentação/discussão/votação do Req nº 36/2021 de iniciativa da Ver. Isadilva Vieira de 

Castro,solicito serviços de iluminação publica e limpeza da rua da Mangueira 

próximo a farinheira Mãe do Rio, no bairro Tubilandia, neste município de Mãe do 

Rio. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 37/2021 de iniciativa do ver. Elielson Oliveira 

Cardoso, o qual solicita que seja construída uma Ponte de Concreto na Rua 

Saturnino Cunha com a Rua Tebumirim , que da acesso ao bairro Areia Branca, 

neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 38/2021 de iniciativa do ver. Miqueias Joviano 

dos Santos Lima, o qual solicita ao nobre gestor, a recuperação do asfalto da frente 

da Escola Santa Maria Gorete, bairro Silas Freitas neste município. 

 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 39/2021 de iniciativa do ver. Miqueias Joviano 

dos Santos Lima, o qual solicita a recuperação do ramal do km 43 (cinco quilômetros 

de estrada), localizado na zona rural deste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 40/2021 de iniciativa do ver. FRANCISCO 

WILLAM SOUZA BELO, o qual  solicita ao nobre gestor a Reforma e Ampliação do 

Galpão do Agricultor, neste município.  

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 41/2021 de iniciativa do ver. FRANCISCO 

WILLAM SOUZA BELO, o qual  solicita ao nobre gestor a construção de um canal de 

escoamento, localizado  próximo ao CERB – Centro Educacional Rui Barbosa, neste 

município.  

 

 

 


