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PAUTA DA 99ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

 

1. 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 

2ª discussão e 2ª votação.  

 

2. 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 2ª 

discussão e 2ª votação.  

 

3. 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 2ª discussão e 2ª votação.  

 

4. Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Dispõe sobre a proibição da 

utilização de veículos movidos a tração animal no perímetro urbano do município de Marituba e dá 

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

 

5. Requerimento nº 1.011/2017, 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 Padre Ângelo, Bairro Nova União, para 

discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 1.017/2017, 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 São Francisco, Bairro Nova União, para 

discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 1.023/2017, 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 Bom Jesus, Bairro Nova União, para 

discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 1.026/2017, 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 Liberdade, Bairro Nova União, para 

discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 3.047/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de ampliação da USF (Unidade de Saúde da Família São João), 

Bairro São João, para discussão e votação.  

 

10. Requerimento nº 3.347/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto à Polícia Militar a instalação de um PM Box no Bairro São Francisco, 

para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 3.368/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie pavimentação da Rua São João, Passagem Sol Nascente, Bairro Pato Macho, 

para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 3.370/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Curso de Capacitação, na qualidade de atendimento ao público para os 

funcionários da Unidade de Saúde Básica Jardim Imperial, para discussão e votação.  

 

13. Requerimento nº 3.371/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie modificar a posição das lâmpadas que iluminam o Conjunto Viver Melhor 

Marituba, com o objetivo de clarear as ruas entre as torres, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 3.372/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a compra emergencial de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde 

Jardim Imperial, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

15. Requerimento nº 3.374/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação pública da Passagem Primeiro de 

Abril, Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 3.384/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a sinalização das lombadas localizadas no Residencial Parque 

dos Umaris, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 
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17. Requerimento nº 3.385/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente os reparos necessários para resolver o problema de um buraco 

que se formou na Rua do Fio, próximo ao Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e 

votação. 

 

18. Requerimento nº 3.387/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de reparo ao bueiro localizado na Avenida do 

Contorno, esquina com a Quadra 01 do Loteamento Imperial, Bairro Decouville, para discussão e 

votação. 

 

19. Requerimento nº 3.388/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a solicitação do funcionamento de todos os caixas eletrônicos 

do Banco do Brasil, e que sejam abastecidos aos finais de semana para melhor atendimento ao público, 

para discussão e votação. 

 

20. Indicação nº 298/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie a construção do canteiro com meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando 

acessibilidade da Primeira Rua do Conjunto dos Pardais com a Passagem Santa Tereza, bairro 

Decouville, para discussão e votação. 


