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PAUTA DA 107ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

1.  Projeto de Lei nº 201/2019, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre o IPTU Verde e dá outras 

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

 

2. Requerimento nº 3.309/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, 

recuperação asfáltica e iluminação pública da Rua Dr. Ernesto, Bairro Agrovila São Pedro, para 

discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 3.463/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, iluminação pública e 

recuperação asfáltica em toda extensão da Avenida Central que abrange o Loteamento Imperial, 

Conjunto Nova Marituba e Beija Flor, bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

4. Requerimento nº 3.467/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, iluminação pública e 

recuperação asfáltica da Travessa São Paulo, Bairro Japão, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 3.471/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente o abastecimento de água mineral para o Ginásio Poliesportivo, 

para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 3.472/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente bebedouros para o Ginásio Poliesportivo, para discussão e 

votação. 

 

7. Requerimento nº 3.487/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a instalação de lixeiras nas laterais das unidades de saúde, para 

discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 3.489/2019, de autoria do Ver. José Bonifácio (Boni), requerendo que esta Casa 

de Leis encaminhe ofício ao Governo do Estado solicitando a viabilização de estudo no sentido de 

indenizar os filhos segregados de pais com hanseníase vítimas de isolamento compulsório no Pará, 

para discussão e votação.  

 

9. Moção nº 08/2019, de autoria do Ver. José Bonifácio (Boni), solicitando que esta Casa Legislativa 

envie Moção de Congratulação, ao Grupo Liberal, em nome da presidente Lucidéa Maiorana, 

parabenizando pelas comemorações dos 73 anos do jornal “O Liberal”, para discussão e votação. 


