
Constantes na Pauta da Sessão Ordinária  do dia 12 de agosto as seguintes matérias: 
 
 
Pronunciamento na tribuna popular da Sra. Eliana Pereira, Assistente Social do CRAS 
de Mãe do Rio. 
 

 
- Leitura/ discussão/votação ATA da 10ª Sessão  Ordinária 2022, realizada  no dia 27 
de maio de 2022; 
 
 
- Leitura/ discussão/votação ATA da 11ª Sessão  Ordinária 2022, realizada  no dia 03 
de junho de 2022. 
 

- Leitura/ discussão/votação ATA da 12ª Sessão  Ordinária 2022, realizada  no dia 24 
de junho de 2022. 
 

- Leitura/ discussão/votação ATA da 5ª Sessão  Solene 2022, realizada  no dia 24 de 
junho de 2022. 
 
 
Apresentação ao Projeto de  Lei 918/2022  de iniciativa do Vereador MIQUEIAS LIMA ,  
o qual Dispõe sobre  a alteração do  Regime Jurídico dos servidores públicos 
municipais de Mãe do Rio), e da outras providencias 
 
 
- Apresentação/ discussão/votação REQUERIMENTO Nº 50/2022 de iniciativa do Ver. 

MIQUEIAS LIMA, o qual solicita serviços de recuperação e  manutenção do ramal do 

km 43 até a Comunidade Santa Ana, zona rural deste município de Mãe do Rio. 

 

- Apresentação/ discussão/votação REQUERIMENTO Nº 51//2022 de iniciativa do Ver. 

MIQUEIAS LIMA, o qual solicita em caráter de urgência que seja construída a ponte 

do  km 43 , na zona rural desta cidade de Mãe do Rio – Pará. 

 

- Apresentação/ discussão/votação REQUERIMENTO Nº 52//2022 de iniciativa do Ver. 

PAULO GABRIEL, o qual solicita proceda ao serviço de reforma e ampliação da 

Escola Municipal Josino Cordeiro na Comunidade São Francisco do Peripindeua, 

zona rural deste município. 

 

- Apresentação/ discussão/votação REQUERIMENTO Nº 53//2022 de iniciativa dos   

vereadores Leyvisson Gonzaga  e Haroldo Pereira  os quais solicitam os serviços 



de reparos e manutenção  na vicinal travessa 51  que liga a PA 252 a Comunidade 

Nazaré e outras. 

 

- Apresentação/ discussão/votação REQUERIMENTO Nº 54//2022 de iniciativa do Ver. 

João Santana o qual solicita serviços de pavimentação asfáltica da Avenida Nossa 

Senhora de Fatima, Vila do Rosário km 40. 

 

- Apresentação/ discussão/votação REQUERIMENTO Nº 55//2022 de iniciativa do Ver. 

ELIELSON CARDOSO o qual solicito a reforma geral com adaptações de 

acessibilidade, aquisição de mobílias e aquisição de aparelho celular  para o 

Conselho Tutelar Myrna Golveia. 

 

 

 

 


