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PAUTA DA 98ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 184/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a disciplina extracurricular 

Oratória, destinada ao Ensino Fundamental, no Município de Marituba e dá outras providências, para 

ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Parecer da Comissão de Justiça nº 155/2019, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018, 

de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que cria a comenda do Mérito Evangelístico Heróis da Fé do 

Município e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que cria a comenda 

do Mérito Evangelístico Heróis da Fé do Município e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

4. Parecer da Comissão de Justiça nº 156/2019, sobre o Projeto de Lei nº 122/2018, de autoria do 

Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o hasteamento da Bandeira de Marituba, Bandeira do Pará, 

Bandeira do Brasil, e entoação do Hino Nacional Brasileiro, do Hino do Pará, e do de Marituba nas 

escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, para discussão e votação. 

 

5. Projeto de Lei nº 122/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o hasteamento da 

bandeira de Marituba, bandeira do Pará, bandeira do Brasil, e entoação do hino nacional Brasileiro, do 

hino do Pará, e do de Marituba nas escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, para 

1ª discussão e 1ª votação. 

 

6. Parecer da Comissão de Justiça nº 157/2019, sobre o Projeto de Lei nº 123/2018, de autoria do 

Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Política da Promoção da 

Igualde Racial do Município de Marituba, para discussão e votação.  

 

7. Projeto de Lei nº 123/2018, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal de Política da Promoção da Igualde Racial do Município de Marituba, para 1ª 

discussão e 1ª votação.  

 

8. Parecer da Comissão de Justiça nº 158/2019, sobre o Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do 

Poder Executivo, que Altera a ementa e o Parágrafo único do art. 1º, da Lei 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 discussão e votação.  
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9. Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e o Parágrafo 

único do art. 1º, da Lei 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 1ª discussão e 1ª votação. 

 

10. Requerimento nº 961/2017, 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 Alameda Bom Pastor, Comunidade Santa Clara, para 

discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 962/2017, 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 Alameda Sousa, Comunidade Santa Clara, para discussão e 

votação.  

 

12. Requerimento nº 964/2017, 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 Avenida Paula Roberta, Comunidade Santa Clara, para 

discussão e votação.  

 

13. Requerimento nº 973/2017, 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 São Jorge, Bairro Nova União, para discussão e 

votação.  

 

14. Requerimento nº 1.441/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma, cobertura, iluminação, grades nas laterais e redes de proteção, com 

adequações no formato de acessibilidade da quadra poliesportiva na Escola M.E.F. Otília Begot, bairro 

União, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 1.490/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental no Conjunto Albatroz I, 

para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 1.500/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma quadra poliesportiva, com cobertura, iluminação, grades 

nas laterais e redes de proteção, com adequações no formato de acessibilidade na E.M.E.I. José Felipe 

Santiago no Conjunto Beija Flor, para discussão e votação.  
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17. Requerimento nº 1.685/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de conserto da entrada da Passagem, recuperação 

asfáltica, e colocação de 02 (duas) lombadas na Passagem São Marcos, entre WE 04 e Rua São 

Miguel, Bairro Mário Couto, para discussão e votação.  

 

18. Requerimento nº 2.883/2018, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem Aristides, Bairro Novo 

Horizonte II, para discussão e votação.  

 

19. Requerimento nº 3.341/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie instalação de brinquedos infantis, academia ao ar livre, espaço para ginástica, 

passarela para caminhada e iluminação em toda frente do conjunto Marituba I, Rua Alfredo Calado, 

Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 3.333/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente limpeza diária do Canteiro Central, da Rua Fernando Guilhon, 

Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

21.   Requerimento nº 3.337/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a instalação de lixeiras nas paradas de ônibus, para discussão e 

votação. 

 

22. Requerimento nº 3.339/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a reforma da Biblioteca Municipal, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento n º 3.349/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

faça gestões junto ao Governador do Estado e demais Deputados Estaduais com atuação em nosso 

Município com a finalidade da construção de um viaduto no cruzamento da Avenida Independência 

com a BR 316, visando melhorar o fluxo de veículos no local, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 3.350/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o este Poder 

Legislativo providencie a realização de uma audiência pública para debater a cultura municipal, para 

discussão e votação. 

 

25. Indicação nº 296/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde a garantia do retorno das consultas com os médicos, 

sem a necessidade do procedimento de agendamento inicial nas Unidades de Saúde, para discussão e 

votação. 


