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PAUTA DA 104ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

1. 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.  

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Requerimento nº 3.416/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie coleta de lixo para a Rua Primeiro de Maio, Bairro Santa Lúcia, para discussão 

e votação.  

 

7. Requerimento nº 3.424/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie regularização da coleta de lixo na Rua SN 12, Quadra R, Conjunto Marituba I, 

próximo ao final da linha do Mário Couto, para discussão e votação.  



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

2 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

8. Requerimento nº 3.425/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie manutenção, iluminação pública, substituição das luminárias e implementação 

de novos postes, na Rua SN 12, Quadra R, Conjunto Marituba I, próximo ao final da linha do Mário 

Couto, para discussão e votação.  

 

9. Requerimento nº 3.428/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie iluminação pública e substituição das luminárias, na Quadra 11, Conjunto 

Marituba I, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 3.449/2019, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie colocação de tubos na Avenida São Francisco, esquina com a Rua Monte 

Carlos, no Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

11. 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. 

 

12. 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.  

 

13. Indicação nº 312/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie a imediata e contínua limpeza e manutenção dos igarapés desde o da ponte na Sagri até o 

igarapé sob a ponte na BR 316, km 12, para discussão e votação. 

 

14. Indicação nº 313/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde a criação de salas de acolhimento para atendimento 

às mulheres vítimas de violência nas Unidades de Saúde, para discussão e votação. 

 

15. Indicação nº 314/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie através das Secretarias municipais afins ou da iniciativa privada, brinquedos infláveis com 

preços populares nas praças municipais, para proporcionar lazer e diversão para as famílias, para 

discussão e votação. 

 

16. Indicação nº 315/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie emitir comunicado oficial aos postos de venda de pilhas e baterias, para que providenciem 

no máximo em 60 dias, coletores desses materiais inutilizados, com as devidas informações e em local 

visível, para discussão e votação. 


