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PAUTA DA 135ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 4ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 

1. Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 020/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, que Institui a Política Municipal de Educação Ambiental e dá outras Providências, para 

discussão e votação em escrutínio secreto.  

 

2. Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, que Institui o Programa de Coleta Seletiva de lixo nas escolas municipais e particulares do 

Município de Marituba – PA e dá outras providências, para discussão e votação em escrutínio secreto. 

 

3. Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 059/2017, de autoria do Ver. Mello, que 

autoriza o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal a realização da Semana Municipal dos 

Conselheiros Tutelares e dá outras providências, para discussão e votação em escrutínio secreto.  

 

4. Veto Integral, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 083/2018, de autoria do Ver. Mello, que 

dispõe sobre o tempo mínimo de duração (15 minutos) nas consultas médicas realizadas nas unidades 

de saúde do Município e dá outras providências, para discussão e votação em escrutínio secreto.  

 

5. Veto Parcial, do Poder Executivo, veta o artigo 3º do Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do 

Ver. Helder Brito, que dispõe sobre a proibição de utilização de veículos movido a tração animal no 

perímetro urbano do Município de Marituba, para discussão e votação em escrutínio secreto. 

 

6. Veto Parcial, de autoria do Poder Executivo, veta os artigos 2º, 10. §7º, 13., 15. X, 16. III e 17. do 

Projeto de Lei nº 207/2019, que Institui o Programa Municipal de Regularização Fundiária “Programa 

Minha Terra Legal”, e dá outras providências, para discussão e votação em escrutínio secreto. 

 

7. Parecer Compartilhado das Comissões de Finanças, de Justiça, de Educação e de Terras, 

respectivamente, nº 041/2020, nº 195/2020, nº 018/2020 e nº 013/2020, sobre o Projeto de Lei nº 

255/2020, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a elaboração da Lei Orçamentária (LOA) 

de 2021 e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

8. Projeto de Lei nº 255/2020, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a elaboração da Lei 

Orçamentária (LOA) de 2021 e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 
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9. Projeto de Lei nº 206/2019, de autoria do Poder Executivo, que Cria e regulamenta o Pátio 

Municipal de Recolhimento de Veículos, a taxa e serviços de remoção, guincho e depósito em Pátio de 

veículos e objetos recolhidos por intermédio de medidas administrativas previstas na Lei Federal nº 

9.503/1997 e Leis Municipais, aplicadas pela Autoridade Municipal de Trânsito e transportes e pelos 

Agentes da Autoridade de Trânsito e Transportes do Município, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

10. Projeto de Lei nº 215/2020, de autoria do Poder Executivo, que adequa a Lei Municipal nº 

318/2015, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Marituba, 

às normas emanadas da Lei nº 13.022/2014 – que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas 

Municipais, criando a Gerência de Ouvidoria e definindo as atribuições da Gerência de Corregedoria 

da Guarda Civil Municipal de Marituba/PA; e altera o Anexo I e Anexo da Lei municipal nº 300/2014, 

para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

11. Projeto de Lei nº 218/2020, de autoria do Poder Executivo, que Estabelece os horários da entrada 

e circulação de veículos de carga e descarga, nas principais vias públicas do Bairro Centro do 

Município de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

12. Projeto de Lei nº 224/2020, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre alteração na 

redação do art. 4º, item 02, da Lei Municipal nº 335/2016, e dá outras providências, para 1ª discussão e 

1ª votação. 

 

13. Projeto de Lei nº 225/2020, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a autorização de 

doação ao Estado do Pará, de área pública de propriedade do Município de Marituba, localizada no 

Bairro União, em Marituba, para fim exclusivo e específico de implantação de nova Delegacia de 

Polícia Civil, e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

14. Projeto de Lei nº 026/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para 

implantação do Programa Restaurante Popular e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

15. Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a “Virada Cultural” no 

Município de Marituba e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

16. Projeto de Lei nº 066/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Cria na Rede Municipal de 

Ensino o serviço de Disque-Denúncia contra qualquer tipo de violência ou abuso sexual cometido 

contra crianças e adolescentes e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 
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17. Projeto de Lei nº 069/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que Dispõe sobre a criação do 

Programa “Medicamento em Casa” de distribuição gratuita de medicamentos de uso contínuo e dá 

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

 

18. Projeto de Lei nº 073/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que “Institui a Semana de 

Conscientização da Exploração Sexual Infantil e Combate aos Crimes de Internet nas escolas da rede 

municipal de ensino do Município de Marituba/PA”, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

19. Parecer nº 196/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 075/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

avaliação oftalmológica para os alunos da rede municipal de ensino, para discussão e votação. 

 

20. Parecer nº 197/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 089/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a doação de fraldas 

descartáveis a pacientes que necessitam de cuidados especiais e dá outras providências”, para 

discussão e votação. 

 

21. Projeto de Lei nº 092/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Declara e reconhece de 

Utilidade Pública a Associação de Mulheres Moradoras do Albatroz II – AMMA no âmbito do 

município de Marituba/PA e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

22. Projeto de Lei nº 101/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que declara e reconhece de 

utilidade pública para o município de Marituba, o Instituto Profissionalizar de Capacitação Profissional 

– IPCP, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

23. Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre medidas de 

prevenção e de combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do 

Município de Marituba, e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

24. Projeto de Lei nº 134/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre que as empresas 

que prestam serviço à Prefeitura Municipal de Marituba, contratem jovens para a ocupação do 

primeiro emprego e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

25. Projeto de Lei nº 135/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre o incentivo e 

organização dos Grêmios Estudantis na cidade de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

26. Projeto de Lei nº 138/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Institui o “Setembro Amarelo” 

combate ao suicídio no Município de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 
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27. Parecer nº 198/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 140/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre medidas para a 

identificação, tratamento e acompanhamento de educandos com dislexia e/ou TDAH na Rede 

Municipal de Educação e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

28. Projeto de Lei nº 141/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que “Institui a Meia Entrada para 

Professores da Rede Municipal, Estadual e Particular no Município de Marituba”, para 1ª discussão e 

1ª votação. 

 

29. Projeto de Lei nº 142/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o sistema de 

coleta seletiva dos resíduos secos e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

30. Projeto de Lei nº 143/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui no Calendário Oficial 

Municipal a semana de acompanhamento psicológico e terapêutico às crianças e adolescentes das 

escolas públicas e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

31. Projeto de Lei nº 144/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a terceira semana do mês 

de maio como a Semana da Liberdade Religiosa, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

32. Projeto de Lei nº 145/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui no âmbito do Município 

de Marituba, a Semana de Conscientização do Planejamento Familiar e dá outras providências, para 1ª 

discussão e 1ª votação. 

 

33. Projeto de Lei nº 155/2019, de autoria do Ver. Mello, que Estabelece o atendimento emergencial 

aos alunos portadores de diabetes e epilepsia, no âmbito da Rede Municipal de Ensino em Marituba, 

para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

34. Parecer nº 199/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 156/2019, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe da obrigatoriedade de Nutricionista 

em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

35. Parecer nº 200/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 157/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui sobre a doação de dízimos e 

ofertas, as igrejas que professam a fé no Deus criador dos céus e da terra, para discussão e votação. 

 

36. Projeto de Lei nº 161/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre as diretrizes 

a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das Políticas Públicas da Primeira Infância e 

dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 
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37. Projeto de Lei nº 164/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui, no âmbito do 

Município de Marituba, a rede de atenção às pessoas com esquizofrenia e dá outras providências, para 

1ª discussão e 1ª votação. 

 

38. Projeto de Lei nº 165/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que institui a Política de 

Prevenção à Violência contra os Educadores nas escolas no Município de Marituba e cria o Disque-

Denúncia contra agressões aos educadores e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

39. Projeto de Lei nº 166/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui as avaliações 

periódicas semestrais dos prédios escolares no Município de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

40. Projeto de Lei nº 167/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o Programa 

Municipal de Políticas para as Mulheres, e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

41. Projeto de Lei nº 168/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui no Município de 

Marituba a criação de “ação Social e solidariedade” nas escolas Municipais, para 1ª discussão e 1ª 

votação. 

 

42. Parecer nº 201/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 169/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que “Concede ao servidor público 

municipal o direito de folga remunerada para fins de realização de exames oncológicos preventivos 

objetivando incentivar a campanha do outubro Rosa e novembro Azul”, para discussão e votação. 

 

43. Projeto de Lei nº 171/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui a inclusão do símbolo 

mundial de autismo nas placas de atendimento preferencial, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

44. Projeto de Lei nº 172/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o Programa 

Municipal de Prevenção às Doenças nos Profissionais no âmbito da Rede Municipal de Ensino de 

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

 

45. Projeto de Lei nº 174/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o Reconhecimento de 

Caráter Educacional e Formativo do Jiu-Jitsu e Muay-Thai, permitindo a celebração de parcerias para 

inserção nos estabelecimentos da rede pública de ensino de Marituba, e dá outras providências, para 1ª 

discussão e 1ª votação. 

 

46. Projeto de Lei nº 175/2019, de autoria do Ver. João Pereira, que Institui no Município de 

Marituba, o Dia Municipal de visibilidade Lésbica e de luta contra o Feminicídio e Lesbocídio e dá 

outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 
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47. Projeto de Lei nº 177/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o estímulo de 

atividades esportivas para idosos, criando o circuito do idoso no Município de Marituba, e dá outras 

providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

48. Projeto de Lei nº 179/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a Campanha 

Municipal de Prevenção e Conscientização da Síndrome ou Transtorno do Pânico, a ser realizada 

anualmente na segunda semana do mês de Setembro, e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª 

votação. 

 

49. Projeto de Lei nº 182/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a implantação de 

ações preventivas e combate à depressão em adolescentes nas escolas de Marituba”, para 1ª discussão 

e 1ª votação. 

 

50. Projeto de Lei nº 184/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a disciplina 

extracurricular Oratória, destinada ao Ensino Fundamental, no Município de Marituba e dá outras 

providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

51. Parecer nº 202/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 186/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre o treinamento de 

professores e funcionários da Rede Municipal de Educação do Município de Marituba para a prestação 

de primeiros socorros”, para discussão e votação. 

 

52. Projeto de Lei nº 189/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Dispõe sobre a obrigatoriedade 

da instalação de equipamento de climatização nos meios de transportes públicos coletivos de 

passageiros do Município de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

53. Projeto de Lei nº 190/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Dispõe sobre critérios para 

desembarque de mulheres, fora da parada de ônibus, em período noturno nos veículos de transporte 

coletivo do Município de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

54. Parecer nº 203/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 191/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Institui, no âmbito do Município de 

Marituba, o desconto de 50% na base de cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) aos 

doadores de sangue e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

55. 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 1ª discussão e 1ª votação. 
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56. Parecer nº 204/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

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 

discussão e votação. 

 

57. Projeto de Lei nº 199/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o Programa 

“Repare a Autoestima”, na rede pública de saúde do Município de Marituba e dá outras providências, 

para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

58. Projeto de Lei nº 200/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o Programa 

“Obesidade Zero” no Município de Marituba e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

59. Parecer nº 205/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

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

providências, para discussão e votação. 

 

60. Projeto de Lei nº 202/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Institui, no âmbito do Município 

de Marituba, o Dia Municipal do “Bom Dia” e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

61. Parecer nº 206/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 203/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a criação da Política de 

Qualificação do Servidor Público Municipal para treinamento e habilitação em língua de sinais” e dá 

outras providências, para discussão e votação. 

 

62. Parecer nº 207/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 204/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que “Dispõe sobre implementação de 

gatil no Município de Marituba e dá outras providências”, para discussão e votação. 

 

63. Projeto de Lei nº 219/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui a Semana de Preservação 

da Memória Histórica e Cultural do Município de Marituba e dá outras providências”, para 1ª 

discussão e 1ª votação. 

 

64. Projeto de Lei nº 221/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a exibição de 

vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, eventos culturais e similares”, para 1ª discussão e 

1ª votação. 
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65. Projeto de Lei nº 222/2020, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que “Dispõe sobre Programa 

Cidadania nas Escolas da Rede Pública de Ensino Municipal da cidade de Marituba, e dá outras 

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

 

66. Projeto de Lei nº 223/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Cria a Campanha Permanente 

de Conscientização e Enfrentamento ao Assédio e à Violência Sexual no Município de Marituba e dá 

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

 

67. 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 1ª discussão e 1ª votação. 

 

68. 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 1ª 

discussão e 1ª votação. 

 

69. Parecer nº 208/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

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 discussão e votação. 

 

70. Parecer nº 209/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

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 discussão e votação. 

 

71. Parecer nº 210/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

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 discussão e votação. 

 

72. Parecer nº 211/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 234/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a garantia da realização 

na Rede Municipal de Saúde do exame de sangue CPK aos recém-nascidos, para diagnosticar a 

distrofia muscular Duchenne no Município de Marituba e dá outras providências, para discussão e 

votação. 

 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

9 

 

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 

73. Projeto de Lei nº 235/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o agendamento 

telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, já 

cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

74. Projeto de Lei nº 236/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a fixação, no âmbito 

do Município de Marituba, de placas ou cartazes informativos em prédios e condomínios residenciais, 

com o número da Lei Maria da Penha, o número de telefone da delegacia especializada no atendimento 

à mulher para denúncia de violência contra a mulher e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª 

votação. 

 

75. Projeto de Lei nº 237/2020, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, que “Institui a gratuidade no 

Transporte Público Coletivo do Município de Marituba à gestante no período e na forma que 

especifica”, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

76. Projeto de Lei nº 238/2020, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, que Dispõe sobre o programa 

“Remédio em Casa” de vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, 

multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitavas e degenerativas e a 

entrega de remédios de distribuição gratuita e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

77. Projeto de Lei nº 239/2020, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, que Institui o Projeto Casa da 

Gestante, Bebê e Puérpera, e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

78. Projeto de Lei nº 240/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a inclusão de 

intérprete em Libras (Língua Brasileira de Sinais) nas agências bancárias situadas em Marituba, para 1ª 

discussão e 1ª votação. 

 

79. Parecer nº 212/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 241/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a não obrigatoriedade de 

alvará para funcionamento de templos religiosos, para discussão e votação. 

 

80. Projeto de Lei nº 242/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre ações de prevenção 

sobre a violência contra o idoso como parte das atividades de atenção primárias na saúde da família 

desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde da Prefeitura Municipal de Marituba, para 1ª 

discussão e 1ª votação. 
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81. Parecer nº 213/2020, da Comissão de Justiça, pela transformação em indicação legislativa do 

Projeto de Lei nº 243/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a instalação de 

tubulação para a coleta de óleo de cozinha usado nos prédios residenciais construídos ou que estejam 

em construção após a entrada em vigor desta lei no Município de Marituba, na forma que indica, para 

discussão e votação. 

 

82. Projeto de Lei nº 244/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a proteção do 

professor frente a casos de violência contra o mesmo, no exercício da sua atividade profissional”, para 

1ª discussão e 1ª votação. 

 

83. Projeto de Lei nº 245/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui no âmbito da Rede 

Municipal de Ensino de Marituba, o Projeto Resgatando a História dos Bairros”, para 1ª discussão e 1ª 

votação. 

 

84. Projeto de Lei nº 247/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui o Programa Horta da 

Comunidade no Município de Marituba e dá outras providências”, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

85. Projeto de Lei nº 248/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o Programa “Adote um 

Avô” no Município de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

86. Projeto de Lei nº 249/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Assegura às pessoas com 

deficiência o atendimento, bem como, a devida acessibilidade em centros de saúde, no âmbito do 

Município de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

87. Projeto de Lei nº 250/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a utilização de 

material publicitário nos veículos de transporte escolar com intuito de combater a pedofilia e o 

bullying infantil, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

88. Projeto de Lei nº 251/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a Semana Municipal do 

Hip Hop e o Dia Municipal do Hip Hop no Município de Marituba e dá outras providências, para 1ª 

discussão e 1ª votação. 

 

89. Projeto de Lei nº 252/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o Dia Municipal do 

manipulador de açaí, no Município de Marituba e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª 

votação. 
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90. Projeto de Lei nº 253/2020, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui no Calendário de Eventos 

do Município de Marituba a data comemorativa ao Dia do Trabalhador da Saúde Municipal, a ser 

comemorado anualmente no dia 07 de abril, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

91. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Denomina de 

“Nelson Coelho Serrão” o Centro de Convenções de Marituba e dá outras providências, para discussão 

e votação. 

 

92. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2019, de autoria do Ver. Raimundo Lameira (Raí), que 

“Denomina a atual Rua 1º de Maio para Rua da Assembleia de Deus no Bairro Centro”, para discussão 

e votação.  

 

93. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Denomina de 

“Marlene Falcão Viégas” a passagem localizada atrás do ginásio que dá acesso à Rua do Fio e ao 

Centro Integrado e Complexo Esportivo de Marituba, para discussão e votação. 

 

94. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020, de autoria da Vereadora Chica, que Denomina de 

“Alameda Joana D’arc”, a área localizada na Rua do Uriboca, no bairro do Uriboca e dá outras 

providências, para discussão e votação. 

 

95. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2020, de autoria do Ver. Raimundo Lameira (Raí), que 

Denomina de “Pedro Paulo Evangelista da Silva” a praça a ser inaugurada no Conjunto Beija Flor e dá 

outras providências, para discussão e votação. 

 

96. Requerimento nº 3.687/2020, de autoria do Ver. Manoel Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a colocação de postes e iluminação pública na Passagem Moriá na área agrícola 

do Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

97. Requerimento nº 3.688/2020, de autoria do Ver. Manoel Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, terraplenagem, drenagem e afastamento da Passagem Moriá, na área 

agrícola do Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

98. Requerimento nº 3.690/2020, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie esclarecimentos sobre os motivos que vem ocorrendo nas últimas semanas 

sobre a coleta de lixo que não tem sido retirado pela empresa contratada ou está sendo retirado de 

maneira improvisada por veículos inapropriados, para discussão e votação. 
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99. Indicação nº 365/2020, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

proceda em caráter de urgência com a regularização/normalização da coleta de lixo, para discussão e 

votação.  

 

100. Indicação nº 366/2020, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

proceda com a inclusão da Alameda Princesa, localizada no Bairro Uriboca, no Cadastro Predial e 

Territorial Urbano da Prefeitura Municipal, bem como a sua localização no Mapa Municipal, para 

discussão e votação. 


