
 
 
PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA                                                        Data: 05 de março de 2021 
 

 

Constantes na Pauta da Reunião de hoje as seguintes matérias: 
 

 
-Apresentação do Projeto de Lei nº 882/2021, que institui o programa de incentivo fiscal 
no município de Mãe do Rio-PA;. 
 
- Apresentação/discussão/votação do Req nº 08/2021 de iniciativa do ver. Paulo Gabriel, 

que proceda à construção de mais 3 (três) salas de aula na Escola de Ensino 

Fundamental e Médio, denominada Progresso, localizada na Comunidade Ponte 

Nova, neste município; 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 09/2021 de iniciativa do ver. Paulo Gabriel, 

que proceda a construção de um muro da Escola de Ensino Fundamental e Médio, 

denominada Progresso, localizada na Comunidade Ponte Nova, neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 10/2021 de iniciativa do ver. Haroldo 

Barros Pereira, proceda à instalação de um micro sistema de água, para o bairro 

São Cristóvão , neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 11/2021 de iniciativa da ver. Haroldo 

Barros Pereira proceda à cobertura e piso da quadra comunitária do bairro São 

Cristóvão, neste município  

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 12/2021 de iniciativa do ver. Leyvisson 

Rodrigo da Silva Gonzaga, que solicita a construção de um ginásio poliesportivo 

na comunidade Santa Ana do Perimpindeua, neste município. 

 
- Apresentação/discussão/votação do Req nº 13/2021 de iniciativa do ver. Leyvisson 

Rodrigo da Silva Gonzaga, que solicita proceda a cobertura da quadra esportiva, 

na Vila do Rosário de Fátima-Km 40, neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 14/2021 de iniciativa do ver. Isadilva 

Castro, que seja reaberto o ponto de atendimento para triagem dos casos leves 

e moderados  de covid – 19. 



Solicito ainda, que sejam separados no hospital municipal os pacientes com 

sintomas de covid-19 dos demais pacientes, bem como, a separação dos 

trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente daqueles  trabalhadores 

que atendem as  demais demandas. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 15/2021 de iniciativa do ver. Elielson 

Cardoso, que solicita a construção de um estacionamento de carros e motos na 

Rua Guaraipó, no bairro Tubilândia, neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 16./2021 de iniciativa do ver. Elielson 

Cardoso, que solicita a reforma completa da quadra esportiva do bairro da 

Tubilândia, neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 17./2021 de iniciativa do ver. João 

Santana, que solicita a pavimentação asfáltica da Rua Lauro Sodré, no perímetro 

do mercado velho até a PA-253, neste município. 

 

 

 


