
                            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 116ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020. 

 

1. Projeto de Lei nº 229/2020, de autoria do Ver. Pastor Rodvaldo, que Institui os eventos tipo 

manifestações religiosa evangelística denominada: Manhã ao Pé da Cruz no Calendário Cultural 

Oficial de eventos e datas comemorativas no Município de Marituba/campanha de divulgação, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 230/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a edificação de 

monumento da Bíblia Sagrada na praça da bíblia no Bairro Dom Aristides, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 231/2020, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Dispõe sobre a proibição do uso, 

comercialização, distribuição e produção de cerol e produtos similares no âmbito do município de 

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

 

4. Projeto de Lei nº 232/2020, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Dispõe sobre a utilização de 

painel solar para captação de energia solar nas escolas públicas municipais, nos postos de saúde, e 

demais prédios públicos municipais, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. 

 

5. Projeto de Lei nº 233/2020, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Determina a inclusão de produtos 

derivados da soja na merenda escolar, sob supervisão obrigatória de nutricionista, nas escolas da rede 

pública municipal na esfera do Município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer. 

 

6. Requerimento nº 3.594/2020, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a construção de tanques adequados para armazenamento de 

caranguejos na antiga feira do Mercado Municipal de Marituba, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 3.599/2020, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente o serviço de limpeza, roçagem, abertura de valas da Passagem 

dos Toros, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 3.601/2020, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie sinalização na Rua Alfredo Calado entre Passagem Jericó e Nova Jerusalém, 

para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 3.605/2020, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie operação tapa buraco na Rua Alfredo Calado entre Passagem Jericó e Nova 

Jerusalém, para discussão e votação. 


