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PAUTA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 124/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui no 

calendário de Comemorações do Município, o Dia do Nascituro, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 125/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui a 

obrigatoriedade da inclusão da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no currículo escolar 

no âmbito do Município de Marituba e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Parecer nº 088/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Veto do Poder 

Executivo ao Projeto de Lei nº 003/2017, parecer recomendando a aprovação do veto, 

para discussão e votação. 

 

4. Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 003/2017, para discussão e 

votação em escrutínio secreto. 

 

5. Parecer nº 089/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Veto do Poder 

Executivo ao Projeto de Lei nº 028/2017, parecer recomendando a aprovação do veto, 

para discussão e votação. 

 

6. Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 028/2017, para discussão e 

votação em escrutínio secreto. 

 

7. Parecer nº 090/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Veto do Poder 

Executivo ao Projeto de Lei nº 057/2017, parecer recomendando a revogação do veto, 

para discussão e votação. 

 

8. Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 057/2017, para discussão e 

votação em escrutínio secreto. 
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9. Parecer nº 091/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

071/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera parcialmente a redação do anexo 

único da Lei Municipal nº 384, de 25 de agosto de 2017, no que tange aos requisitos 

necessários para o cargo de Guarda Municipal, para discussão e votação. 

 

10. Projeto de Lei nº 071/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera parcialmente a 

redação do anexo único da Lei Municipal nº 384, de 25 de agosto de 2017, no que tange 

aos requisitos necessários para o cargo de Guarda Municipal, para 1ª discussão e 1ª 

votação. 

 

11. Parecer nº 092/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

079/2018, de autoria do Ver. Mello, que institui o uso do Brasão do Município bem como 

das cores do Município como identificação de veículos, documentos, bens públicos, 

placas, painéis e cartazes sinalizadores de obras públicas no Município e dá outras 

providências, parecer recomendando o arquivamento do referido Projeto, para 

discussão e votação. 

 

12. Parecer nº 093/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

089/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a doação de fraldas 

descartáveis a pacientes que necessitam de cuidados especiais e dá outras providências, 

parecer recomendando a conversão do projeto em Indicação ao Poder Executivo, 

para discussão e votação. 

 

13. Parecer nº 094/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

100/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o Programa Municipal de Inserção 

Social do Idoso, e dá outras providências, parecer recomendando a conversão do 

projeto em Indicação ao Poder Executivo, para discussão e votação. 

 

14. Parecer nº 095/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

110/2018, de autoria do Ver. Mello, que Torna obrigatória a reserva de 5% (cinco por 

cento) de mesas e cadeiras para idosos, gestantes e pessoas com deficiência física, nas 

praças de alimentação do Município de Marituba e dá outras providências, para 1ª 

discussão e 1ª votação. 
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15. Projeto de Lei nº 110/2018, de autoria do Ver. Mello, que Torna obrigatória a 

reserva de 5% (cinco por cento) de mesas e cadeiras para idosos, gestantes e pessoas com 

deficiência física, nas praças de alimentação do Município de Marituba e dá outras 

providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

16. Parecer nº 096/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

112/2018, de autoria do Ver. Mello, que Institui o dia do futebol amador no Município de 

Marituba e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

17. Projeto de Lei nº 112/2018, de autoria do Ver. Mello, que Institui o dia do futebol 

amador no Município de Marituba e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

18. Parecer nº 097/2018, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

115/2018, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a obrigatoriedade das Instituições 

Bancárias disponibilizarem espaço físico para descanso de idosos e portadores de 

deficiência física na área dos caixas eletrônicos do Município de Marituba e dá outras 

providências, para discussão e votação. 

 

19. Projeto de Lei nº 115/2018, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das Instituições Bancárias disponibilizarem espaço físico para descanso de 

idosos e portadores de deficiência física na área dos caixas eletrônicos do Município de 

Marituba e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

20. Indicação nº 142/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a efetivação do Programa “Melhor em Casa”, para 

discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 150/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e 

calçamento da Passagem Lírio dos Vales, Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 151/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e 

calçamento da Passagem São Gerônimo, Bairro Nova União, para discussão e votação. 
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23. Requerimento nº 152/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e 

calçamento da Alameda das Flores, Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 804/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Travessa Cinco, Bairro Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 805/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, 

Travessa Seis, Bairro Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 806/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Travessa Sete, Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.477/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie incentivo e promoção das Atividades Culturais de Esporte 

e Lazer, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.486/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de proteção na ponte do Igarapé da Rua do 

Contorno com Beija-Flor, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.487/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação da Cozinha Comunitária, para discussão e 

votação. 
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30. Requerimento nº 2.826/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da WE 18, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 

 

31. Requerimento nº 2.832/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da WE 10, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 

 

32. Requerimento nº 2.833/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da WE 05, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 

 

33. Requerimento nº 2.869/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e ampliação da academia ao ar 

livre da Praça Matriz, Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.872/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e ampliação da academia ao ar 

livre do Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 2.874/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente o conserto da grade de proteção do 

canteiro central na BR 316, em frente ao Mercado Central, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 2.902/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, roçagem, asfaltamento e manutenção de 

iluminação pública na Passagem Bom Pastor, localizada na Comunidade Nova Aliança, 

Estrada da Pirrelli, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 2.922/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reconstrução da parada de ônibus na 

BR 316, km 16, próximo a Carpará, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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38. Requerimento nº 2.924/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

iluminação pública, pavimentação asfáltica e saneamento básico da Passagem Alba entre 

Passagem Nova e Rua dos Militares, próximo a Rua Parque Real, Bairro Mário Couto, 

para discussão e votação. 

 

39. Requerimento nº 2.927/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

iluminação pública, pavimentação asfáltica e saneamento básicos da Rua dos Militares, 

esquina da Rua Parque Real, Bairro Mário Couto, para discussão e votação. 


