
                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

1 

 

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 

PAUTA DA 115ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2020. 

 

1. Projeto de Lei nº 228/2020, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que reconhece a música Gospel e os 

Eventos a ela relacionados como manifestação cultural no município de Marituba e dá outras 

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

 

2. Requerimento nº 3.568/2020, de autoria do Ver. Pastor Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie com urgência uma operação de tapa buraco na Avenida João Paulo II, próximo 

a Rua do Fio, para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 3.574/2020, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de reparos e manutenção da iluminação pública, da Passagem São Pedro entre 

as Ruas 02 de Maio e a Lírio do Vale, no Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 3.576/2020, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução em caráter de urgência de abertura da Rua 

Transjuta no Loteamento Parque das Palmeiras, no Bairro Nova Marituba, para discussão e votação, 

 

5. Requerimento nº 3.577/2020, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie capas de chuvas para os garis, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 3.578/2020, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a distribuição de máscaras para alunos e colaboradores de todas as escolas da rede pública 

municipal, visando a prevenção ao contágio com o Coronavírus, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 3.579/2020, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a instalação de lavatórios com sabão líquido e álcool em gel para higienização das mãos 

na entrada de todas as escolas da rede pública municipal, visando a prevenção ao contágio com 

Coronavírus, quando as mesmas retomarem suas atividades normais, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 3.580/2020, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a aquisição de uniformes com identificação e cor padronizada para todos os vigilantes da 

rede pública municipal compostos de calça, camisa jaqueta, boné e coturno, como também um Kit de 

Segurança Pessoal composto de lanterna, bastão, apito e cordão fiel, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 3.581/2020, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

crie um Programa de capacitação para vigilantes, para discussão e votação. 
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10. Requerimento nº 3.582/2020, de autoria do Ver. Pastor Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal crie uma gratificação temporária aos profissionais da saúde que atuam diretamente ao 

enfrentamento do novo “Coronavírus”, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 3.583/2020, de autoria do Ver. Pastor Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal encaminhe a esta Casa de Leis informações dos gastos com a pandemia COVID-19, 

apresentando notas fiscais, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 3.584/2020, de autoria do Ver. Pastor Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a substituição de lâmpadas e manutenção da iluminação pública, na Rua 21 de 

Abril, bairro Centro, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 3.587/2020, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente o serviço de limpeza do canteiro central da BR 316, para 

discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 3.588/2020, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a regularização da coleta do lixo no residencial Viver Melhor 

Marituba, para discussão e votação. 

 

15. Indicação nº 345/2020, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

decrete “Luto Municipal” em solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos pelo COVID-

19, neste Município, para discussão e votação. 

 

16. Indicação nº 346/2020, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie o reforço na aquisição de medicamentos utilizados no tratamento do COVID-19, no 

âmbito do Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

17. Indicação nº 348/2020, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

implante o “Atendimento Fácil” com o objetivo de simplificar, agilizar e formalizar a abertura de 

empreendimentos de todos os níveis, reunindo todos os órgãos Municipais envolvidos no processo de 

abertura de empresa em local único, no Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

18. Moção nº 011/2020, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, solicitando o encaminhamento de 

moção de pesar, pelo falecimento do Ex-vereador Antônio Joaquim dos Santos, conhecido como “Seu 

Santos”, ocorrido no dia 20 de maio de 2020, para discussão e votação. 

 

19. Moção nº 012/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro, solicitando o encaminhamento de moção 

de pesar, em solidariedade aos familiares, pelo óbito da Senhora Antônia de Lima Corrêa, ex-primeira 

dama e ex-secretária de Assistência Social deste município, para discussão e votação. 
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20. Moção nº 013/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro, solicitando o encaminhamento de moção 

de pesar, em solidariedade aos familiares, pelo óbito do Senhor João Paula Pinheiro, professor 

licenciado pleno em Matemática, renomado professor da EEEM Fernando Ferrari, Professor Juca, 

como era conhecido, faleceu no dia 03 de maio de 2020 na UTI do Hospital Porto Dias, para discussão 

e votação. 

 

21. Moção nº 014/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro, solicitando o encaminhamento de moção 

de Congratulação e Agradecimento a todos os profissionais de saúde que integram e formam este 

município, conforme nominalmente homenageados em anexo, para discussão e votação. 


