
 
 

PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA                                               Data: 14 de maio de 2021 
 

 
- Leitura/ discussão e votação da Ata da 8ª Sessão Ordinária realizada no 
dia 07/05/2021. 
 
- Apresentação/discussão/votação dos Pareceres das Comissões 
Competentes e 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/discussão/votação do Parecer da Comissão Competente 

e 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 30/2021 de iniciativa da ver. 

Maria Valdileni Oliveira Donza o qual  solicita ao nobre gestor, que 

proceda a construção de uma praça, na Comunidade São Francisco, 

zona rural neste município de Mãe do Rio – Pará. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 31/2021 de iniciativa da ver. 

Maria Valdileni Oliveira Donza  o qual solicita ao nobre gestor, que 

proceda a construção de uma praça, na Comunidade Central, zona 

rural neste município de Mãe do Rio – Pará. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 34/2021 de iniciativa do ver. 

Elielson Oliveira Cardoso, o qual solicita a construção de uma quadra 

esportiva da Escola Municipal Heráclito Pinheiro, localizada no Bairro 

Castanheira neste município de Mãe do Rio. 



 

Apresentação/discussão/votação do Req. nº 42/2021 de iniciativa do ver. 

Miqueias Joviano dos Santos Lima, o qual  solicita ao nobre gestor, a 

recuperação da estrada que liga o km 43 à Comunidade Santa Ana, 

beneficiando a Comunidade Nova Jerusalém, zona rural deste 

município. 

 

Apresentação/discussão/votação do Req. nº 43/2021 de iniciativa do ver. 

Miqueias Joviano dos Santos Lima, o qual solicita ao nobre gestor, a  

construção de um poço artesiano com caixa d’água e Tubulação, no 

povoado pertencente a Comunidade Nova Jerusalém, zona rural 

desde município 

 

Apresentação/discussão/votação do Req. nº 44/2021 de iniciativa do ver. . 

Elielson Oliveira Cardoso, o qual solicito ao nobre gestor, a 

disponibilização de EPI – Equipamento de  

Proteção Individual(roupas, botas, chapéus, luvas) para os garis do 

município de Mãe do Rio. 

 


