
 
 
PAUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA                                                        Data: 19 de março de 2021 
 

 

Constantes na Pauta da Reunião de hoje as seguintes matérias: 
 

 
- Leitura/ discussão e votação das Atas da 1ª Sessão Solene realizada no dia 19/02/2021 
e  da 3ª Sessão Ordinária ONLINE , realizada no dia 12/03/2021; 
 
- Apresentação/discussão/votação dos Pareceres das Comissões  competentes ao 
Projeto de Lei Nº 883/2021, de iniciativa da Vereadora Isadilva Castro, que dispõe sobrea 
a obrigatoriedade do ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha, no âmbito das 
escolas municipais. 
 
- Apresentação/discussão/votação dos Pareceres das Comissões  competentes ao 
Projeto de Lei  Nº 884/2021, de iniciativa do vereador Leyvisson Gonzaga, que  reconhece 
a pratica da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do 
município de Mãe do Rio – Pa, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a 
essa finalidade, bem como em espaços públicos em  tempos de crises  ocasionadas por 
moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. 
  
- Apresentação/discussão/votação do Req nº 20/2021 de iniciativa do ver. João Francisco 

Medeiros Santana, que proceda à construção de um Posto de Saúde no Bairro Novo 

Horizonte, neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 21/2021 de iniciativa do ver. João Francisco 

Medeiros Santana, que solicita a pavimentação asfáltica da Rua do Livramento no 

perímetro da Rua  Raimundo Alencar até a PA 252, bairro São Francisco, neste 

município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 23/2021 de iniciativa do ver. Elielson 

Cardoso, que solicita os serviços de reforma geral da Escola Cecilia de Nazaré, 

localizada no bairro da Tubilândia, neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 24/2021 de iniciativa do ver. Elielson 

Cardoso, que solicita a construção de um ginásio poliesportivo da Escola Cecilia de 

Nazaré, localizada no bairro da Tubilândia, neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req. nº 25/2021 de iniciativa do ver. Haroldo Barros 



Pereira, que proceda à construção de uma praça ao lado do Estádio Municipal 

JAÓSÃO no bairro, Bom Jesus, neste município. 

 

- Apresentação/discussão/votação do Req nº 26/2021 de iniciativa da ver. Leyvisson 

Rodrigo da Silva Gonzaga, que proceda à implantação de um viveiro de mudas na 

Comunidade Santa Ana, zona rural neste município. 

 

 


