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PAUTA DA 90ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019. 

 

 

1. Parecer Compartilhado das Comissões de Finanças; de Justiça; de Educação, Saúde e 

Assistência Social; e de Obras Públicas e Terras, respectivamente, nº 025/2019; nº 152/2019; 

nº 09/2019 e nº 06/2019, sobre o Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre a Elaboração da LDO Lei Diretrizes Orçamentária para Exercício Financeiro de 2020 

e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

2. Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Elaboração da 

LDO Lei Diretrizes Orçamentária para Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências, 

para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

3. Parecer da Comissão de Justiça nº 149/2019, sobre 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 discussão e 

votação. 

 

4. 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 1ª discussão e 1ª votação. 

 

5. Parecer da Comissão de Justiça nº 150/2019, sobre 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 discussão e votação. 

 

6. 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 1ª discussão e 1ª votação.  
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7. Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça e Finanças; respectivamente, nº 151/2019 

e nº 024/2019, sobre o Projeto de Lei nº 136/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe 

sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial destinado a atender o Fundo de 

Honorários Advocatícios de Sucumbência da Procuradoria Geral do Município de Marituba – 

FHAS, bem como altera parcialmente a Lei Municipal nº 432/2018, e dá outras providências, para 

discussão e votação. 

 

8. Projeto de Lei nº 136/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a autorização 

para a abertura de crédito adicional especial destinado a atender o Fundo de Honorários 

Advocatícios de Sucumbência da Procuradoria Geral do Município de Marituba – FHAS, bem 

como altera parcialmente a Lei Municipal nº 432/2018, e dá outras providências, para 1ª discussão 

e 1ª votação.  

 

9. Projeto de Lei nº 171/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui a inclusão do 

símbolo mundial de autismo nas placas de atendimento preferencial, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

10. Indicação nº 261/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de bebedouros públicos com água potável nas praças, para 

discussão e votação. 

 

11. Indicação nº 263/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal proceda com a execução da “operação tapa buraco” na Rua Cláudio Barbosa da Silva, 

entre as Ruas 21 de Abril e Pedro Mesquita, Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

12. Indicação nº 265/2019, de autoria da Vereadora Chica, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao Governo do Estado através do gabinete do Deputado Francisco Melo, a 

solicitação de emenda parlamentar destinada para o Bairro Campo Verde, para discussão e 

votação. 

 

13. Indicação nº 266/2019, de autoria da Vereadora Chica, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto a Secretaria de Educação e departamento competente a liberação de transporte 

escolar para uso dos funcionários da escola Júlia Freira, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 226/2017, 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 

Terceira, Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 
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15. Requerimento nº 227/2017, 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 

Quarta, Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 228/2017, 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 

Quinta, Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 927/2017, 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 Novo Uriboca, Bairro 

Uriboca, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 929/2017, 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 Sete Irmãos, Bairro 

Uriboca, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 932/2017, 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 Parque Real, Comunidade 

Guarasuco, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 3.236/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a urgente 

correção asfáltica que devido as fortes chuvas destruiu parte da via, impedindo o trânsito no 

perímetro do final da Rua do Fio e Residencial Viver Melhor, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 3.272/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a troca das carteiras dos alunos da escola Padre Romeu no Bairro Centro, para 

discussão e votação. 
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22. Requerimento nº 3.278/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie estudos para a criação do calendário cultural de festas populares do município de 

Marituba, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 3.242/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que seja colocado um semáforo na BR 316 em frente ao Condomínio Citta 

Maris no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 3.250/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a legalização do transporte escolar privado no Município, para discussão e 

votação. 

 

25. Requerimento nº 3.251/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a compra de cadeira escolar para alunos canhotos da Rede Municipal de 

Ensino do Município, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 3.260/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma da E.M.E.I.F. Creche Menino Deus, para discussão e votação. 


