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PAUTA DA 103ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 188/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2020 e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Finanças para 

análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 191/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Institui, no âmbito do Município 

de Marituba, o desconto de 50% na base de cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 

aos doadores de sangue e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

3. Requerimento nº 3.392/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a solicitação de mais brinquedos infantis na Praça Matriz, para 

discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 3.403/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

solicite junto a Gerência da Caixa Econômica Federal o funcionamento dos caixas eletrônicos da 

agência local aos finais de semana, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 3.412/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal crie uma política de acesso à educação integral para alunos da educação municipal, para 

discussão e votação.  

 

6. Requerimento nº 3.418/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie iluminação pública e substituição das luminárias da Passagem da Paz, que fica 

localizada atrás do Mercado Municipal, para discussão e votação.  

 

7. Requerimento nº 3.419/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie construção de uma praça, implementação de um parque infantil e praça de 

alimentação na Travessa Mar Vermelho, próximo a arena de futebol, no Bairro Canaã, para discussão e 

votação. 

 

8. Requerimento nº 3.420/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Rede de Esgoto para a Travessa Mar Vermelho, próximo a arena de futebol, no 

Bairro Canaã, para discussão e votação. 
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9. Requerimento nº 3.429/2019, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de implantação de duas lombadas 

físicas, padronizadas com base no Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como, a execução de 

pintura e colocação de sinalização prévia na Vertical e Horizontal na extensão da Rua SN 04, no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

10. Requerimento nº 3.430/2019, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de implantação de duas lombadas 

físicas, padronizadas com base no Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como, a execução de 

pintura e colocação de sinalização prévia na Vertical e Horizontal na extensão da Rua SN 02, no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

11. Requerimento nº 3.431/2019, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de implantação de duas lombadas 

físicas, padronizadas com base no Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como, a execução de 

pintura e colocação de sinalização prévia na Vertical e Horizontal na extensão da Rua SN 03 no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

12. Requerimento nº 3.432/2019, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de implantação de duas lombadas 

físicas, padronizadas com base no Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como, a execução de 

pintura e colocação de sinalização prévia na Vertical e Horizontal na extensão da Rua SN 05, no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

13. Requerimento nº 3.433/2019, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de implantação de duas lombadas 

físicas, padronizadas com base no Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como, a execução de 

pintura e colocação de sinalização prévia na Vertical e Horizontal na extensão da Rua SN 01, no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 3.441/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie construção de uma lombada na Rua Fernando Guilhon com a Rua Uriboquinha, 

próximo a Ponte do Rio Uriboca, para discussão e votação. 

 

15. Indicação nº 191/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, indicando que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a criação do Prêmio Merenda Nota Dez, para premiar as escolas e suas 

respectivas merendeiras, que apresentarem qualidade comprovada na feitura de sua merenda, a partir 

de critérios estabelecidos por avaliação dos próprios alunos e dos profissionais envolvidos no processo, 

para discussão e votação. 
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16. Indicação nº 192/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie o envio a este Poder Legislativo de Projeto de Lei que conceda isenção ou remissão do 

Imposto Predial Territorial Urbano-IPTU, incidente sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e 

alagamentos causados pelas chuvas, para discussão e votação.  

 

17. Indicação nº 300/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal crie 

programa no sentido de ampliar e melhorar o esporte nas escolas públicas municipais, para discussão e 

votação. 

 

18. Indicação nº 306/2019, de autoria do Ver. Manoel Salin, indicando que o Prefeito Municipal 

solicite limpeza, asfalto, drenagem, terraplenagem para as alamedas: Judá, Manasses e Benjamim, 

localizadas na Comunidade Terra Prometida, Rua Uriboca Velho – Bairro Pato Macho, para discussão 

e votação. 

 

19. Indicação nº 307/2019, de autoria do Ver. Manoel Salin, indicando que o Prefeito Municipal 

solicite a desapropriação na área da Comunidade Terra Prometida, Rua Uriboca Velho, Bairro Pato 

Macho, para discussão e votação. 

 

20. Indicação nº 308/2019, de autoria do Ver. Manoel Salin, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie para que seja realizado o cadastro dos moradores da Comunidade Terra Prometida, Rua 

Uriboca Velho, Bairro Pato Macho, para cobrar o IPTU dos mesmos, para discussão e votação. 


