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PAUTA DA 86ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA, 

REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2019. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e o Parágrafo 

único do art. 1º, da Lei nº 434, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre notificar o despejo de lixos 

em locais inadequados no Município e dá outras providências”, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 147/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e dispositivos da 

Lei nº 435, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre punir o desperdício de água no Município e dá 

outras providências”, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 148/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e dispositivos da 

Lei nº 436, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre a divulgação dos medicamentos colocados à 

disposição da população na Rede Municipal de Saúde”, para ser encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 149/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e o art. 2º da Lei 

nº 437, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias 

disponibilizarem espaço físico para descanso de idosos e portadores de deficiência física, na área dos 

caixas eletrônicos, no Município de Marituba”, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

5. Projeto de Lei nº 150/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 

438/2019, de 15 de janeiro de 2019, que Institui no Município de Marituba o Diploma “Amigo do 

Meio Ambiente”, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

6. Projeto de Lei nº 151/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e dispositivos da 

Lei nº 439, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre incentivos à Educação e melhoria de 

qualidade do ensino municipal, criando a premiação ESCOLA NOTA 10, no Município de Marituba”, 

acrescentando-lhe cláusula de vigência, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. 
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7. Projeto de Lei nº 152/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera o art. 1º e suprime a 

cláusula de revogação generalizada da Lei nº 440, de 15 de janeiro de 2019, que “Altera 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 ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

8. Projeto de Lei nº 153/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera o artigo 3º e lhe acrescenta 

o inciso V, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, da Lei nº 

069/2000, de 24 de agosto de 2000, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. 

 

9. Projeto de Lei nº 162/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera o Inciso XXVII do art. 4º da 

Lei nº 302, de 23 de dezembro de 2014, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. 

 

10. Projeto de Lei nº 163/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a alteração 

integral da Lei Municipal nº 120/2003, que alterou a Lei nº 076/2001, que institui o Conselho 

Municipal de Saúde de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

11. Projeto de Lei nº 164/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui, no âmbito do 

Município de Marituba, a rede de atenção às pessoas com esquizofrenia e dá outras providências, para 

ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

12. Projeto de Lei nº 165/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que institui a Política de 

Prevenção à Violência contra os Educadores nas escolas no Município de Marituba e cria o Disque-

Denúncia contra agressões aos educadores e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão 

de Justiça para análise e parecer. 

 

13. Projeto de Lei nº 166/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui as avaliações 

periódicas semestrais dos prédios escolares no Município de Marituba, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

14. Indicação nº 223/2019, de autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito Municipal viabilize a 

aquisição de 50 (cinquenta) a 100 (cem) bandeiras oficiais do município para doação as escolas, 

associações, entidades e principalmente para os grupos culturais e esportivos, para discussão e votação. 
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15. Indicação nº 224/2019, de autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito Municipal providencie 

junto à Secretaria de Saúde a contratação de médico geriatra para atender a população idosa na Rede 

Municipal de Saúde, para discussão e votação.  

 

16. Indicação nº 225/2019, de autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito Municipal providencie 

junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a aquisição de mudas e sementes da árvore 

denominada “Crotalária” (função de repelente natural contra insetos) para distribuição nas residências 

do município pelos Agentes Comunitários de Saúde, para discussão e votação.  

 

17. Indicação nº 240/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

solicite junto ao Governo do Estado audiência para tratar de investimentos no município de Marituba, 

para discussão e votação.  

 

18. Requerimento nº 210/2017, 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 Travessa Boa 

Esperança, Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

19. Requerimento nº 215/2017, 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 Rua Jardim 

Decouville, Conjunto Jardim Decouville, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

20. Requerimento nº 217/2017, 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 Terceira Travessa, 

Conjunto Jardim Decouville, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

21. Requerimento nº 218/2017, 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 Segunda Travessa do 

Conjunto Jardim Decouville, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 219/2017, 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 Avenida Segunda, 

Conjunto Jardim Decouville, Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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23. Requerimento nº 892/2017, 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 Passagem Santa Marta, Bairro Novo Horizonte, para 

discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 893/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção de luminárias, construção de 

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

Rua Dr. Moraes, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 894/2017, 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 Natal, Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 895/2017, 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 Passagem Natal, Bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação. 

 

27. Requerimento nº 901/2017, 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 Rua Santo Antônio, Bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação. 

 

28. Requerimento nº 3.210/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, 

recuperação asfáltica, iluminação pública da Quadra 07 do Conjunto Nova Marituba, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 3.211/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, 

recuperação asfáltica, iluminação pública da Quadra 06 do Conjunto Nova Marituba, próximo o gás 

João Urubu, Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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30. Requerimento nº 3.207/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a divulgação da Lei Municipal dos Benefícios Eventuais do Município de 

Marituba, para que a população possa ter conhecimento dos seus direitos, para discussão e votação. 

 

31. Indicação nº 241/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, indicando que o Prefeito Municipal 

estabeleça diretrizes para instalação de alerta de segurança sobre assaltos nos veículos que realizam 

transporte público municipal, para discussão e votação.  

 

32. Requerimento nº 3.213/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal designe um prédio no Bairro Centro, para instalação da Câmara Municipal, tornando-a de 

fácil acesso a população, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 3.217/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal viabilize um Centro Público Especializado no tratamento de feridas crônicas no município 

de Marituba, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 3.218/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal viabilize junto à empresa competente o aumento da frota de ônibus que atenda as 

necessidades do Bairro Dom Aristides e Pedreirinha, para discussão e votação. 


