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PAUTA DA 105ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

 

1. Parecer nº 159/2019, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do 

Ver. Helder Brito, que Dispõe sobre a proibição da utilização de veículos movidos por tração animal 

no perímetro urbano do Município de Marituba e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

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

utilização de veículos movidos por tração animal no perímetro urbano do Município de Marituba e dá 

outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

3. Projeto de Lei nº 193/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Institui o Programa “Amigos do 

Pet” no Município de Marituba/PA e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 195/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de cadeiras de rodas nas repartições públicas para uso dos visitantes portadores de deficiência física e 

ou com problemas de locomoção no âmbito do Município de Marituba/PA e dá outras providências”, 

para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer.  

 

5. Projeto de Lei 198/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Proíbe a prática de soltar pipas, 

papagaios e similares em vias e logradouros públicos e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

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.  

 

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.  
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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 3.434/2019, 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 e meio fio da Rua SN 02, no Residencial 

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

 

11. Requerimento nº 3.435/2019, 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 e meio fio da Rua SN 05, no Residencial 

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

 

12. Requerimento nº 3.436/2019, 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 e meio fio da Rua SN 01, no Residencial 

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

 

13. Requerimento nº 3.437/2019, 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 e meio fio da Rua SN 04, no Residencial 

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

 

14. Requerimento nº 3.438/2019, 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 e meio fio da Rua SN 03, no Residencial 

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

 

15. Requerimento nº 3.451/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie abertura de valas, drenagem, colocação de tubos, bueiros, iluminação pública, 

terraplenagem e asfaltamento na Passagem Dono Amazonas, Quadra 12 do Residencial Jardim 

Eucalipal, com saída para o Residencial Decouville, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 3.452/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal Providencie a colocação de um semáforo de três tempos na Avenida João Paulo II com as 

Ruas Inácio Gabriel e Raimundo Nunes da Rocha, para discussão e votação. 

 

 

 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

3 

 

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 

17. Requerimento nº 3.453/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que este Poder 

Legislativo realize audiência pública, com o objetivo de discutir o transporte público, bem como 

debater estratégias para ampliação e aperfeiçoamento do mesmo, sob concessão plena do município, 

para discussão e votação.  

 

18. Indicação nº 316/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

proceda junto aos órgãos competentes à criação da linha de ônibus Almir Gabriel/UFPA, Bairro Almir 

Gabriel, para discussão e votação.  

 

 

 


