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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 

 

 

1. Requerimento nº 027/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a aquisição de terreno e construção de um micro 

sistema de abastecimento de água na Comunidade Nova Decouville, Bairro Decouville, 

para discussão e votação. 

 

2. Requerimento nº 028/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a construção/adequação de 

espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento 

de toda natureza de tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde do 

Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 253/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a conclusão das obras da Escola Padre Marcos S., no 

Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

4.  Requerimento nº 254/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a inauguração da Unidade Básica de Saúde Celina 

Lameira do Nascimento, no Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 506/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma creche em tempo integral, no bairro 

Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 520/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie paradas padronizadas de moto taxistas, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 597/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem 

Abaeté, no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 598/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem Três 

Marias, no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 1032/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de terraplenagem e asfaltamento da Rua Principal, no 

Bairro Nova Jerusalém, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 1036/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de um posto médico, bem como seja 

equipado para atendimento da população do Bairro Nova Jerusalém, para discussão e 

votação. 

 

11. Requerimento nº 1079/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção de creche escolar, no Bairro Nova 

Marituba, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 1080/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção de creche escolar, no Bairro Nova 

União, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 1145/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica e manutenção da via, assim como serviço de iluminação pública, 

na Travessa Santo Antônio, entre a Rua Bom Sossego e Rua São Francisco, no Bairro 

Nova União, para discussão e votação.  

 

14. Requerimento nº 1146/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica e manutenção da via, assim como o serviço de iluminação 

pública, na Travessa Santo Antônio, entre a Rua da Castanheira e Bom Sossego, no 

Bairro São Francisco, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 1211/2107, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, drenagem, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica das vias, na Travessa Ramal do Grupo, localizada no Bairro São 

João, para discussão e votação. 
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16. Requerimento nº 1212/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica das vias, na Travessa 19 de Julho, localizada no Bairro São João, para 

discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 1295/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e 

iluminação pública, na Travessa Noêmia Santiago, no Bairro Cecon, para discussão e 

votação. 

 

18. Requerimento nº 1296/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e 

iluminação pública, na Travessa Maria Antônia de Brito, no Bairro Cecon, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 1491/2017, de autoria do Ver. Boni, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de pavimentação ao lado do Mercado 

Municipal Simão Jatene, com a construção de um estacionamento, facilitando o acesso 

dos consumidores pela BR – 316, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 1492/2017, de autoria do Ver. Boni, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente, no sentido de notificar a empresa 

concessionária para que os ônibus do Bairro Almir Gabriel, cumpram o itinerário 

completo, ou seja, cheguem ao final da linha, em todos os horários, para discussão e 

votação. 

 

21. Requerimento nº 1502/2017, de autoria do Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência a manutenção, tapando o buraco que abriu 

na Rua Principal do Conjunto Marituba I, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1513/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência o serviço de iluminação pública, limpeza 

de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Rua Nova I, na Comunidade Guarassuco, no Bairro Decouville. 
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23. Requerimento nº 1505/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a pavimentação da Travessa WE11, Q-24, do Bairro 

Beija-Flor, no Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 1528/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie realização analítica em piscina localizada na Associação 

de moradores do Bairro Almir Gabriel – AMORAG, a fim de verificar a viabilidade de 

reconstituição da mesma. 

 

25. Requerimento nº 1534/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a revisão da situação dos Infocentros, do Programa 

Navega Pará localizados no Município, a fim de viabilizar seu funcionamento, para 

discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 1613/2017, de autoria de todos os Vereadores, requerendo que 

esta Casa de Lei realize uma Sessão Especial, em decorrência a supostas Irregularidades 

do Aterro Sanitário de Marituba, enviando ofícios convidando para participar a 

SEMAS, SEMMA, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, REVITA, 

Prefeito Municipal, Procuradoria do Município, OAB Estadual, Comissão de Recursos 

Humanos, Lideranças Comunitárias do Município e Movimentos Sociais, para 

discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 989/2017*, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento e iluminação pública na Passagem Bom Sossego, 

Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 991/2017*, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento e iluminação pública nas Ruas Igarapé Mirim e 

Curuçá, no Bairro São José, para discussão e votação.  

 

 

 

 

 

* Matérias com preferência na reapresentação, conforme Parágrafo único do art. 102 da 

Resolução nº 03/2016 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba). 


