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

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 

 

 

1. Projeto de Lei nº 012/2017, de autoria do Poder Executivo, que adota o Diário 

Oficial dos Municípios do Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação das 

Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de 

comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de Marituba – PA, 

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

 

2. Indicação nº 001/2017, de autoria do Ver. Raí, indicando que esta Casa de Lei, 

sugira ao Poder executivo, que Decrete Estado de Calamidade Pública, buscando apoio 

do Governo Estadual através da defesa civil para que a mesma vistorie a situação em 

que se encontra o Aterro Sanitário e ainda encaminhe ofício ao Ministério da Integração 

Nacional a fim de solicitar o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo 

Governo Federal buscando assim apoio material à população local, para discussão e 

votação. 

 

3. Requerimento nº 1152/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie reforma do Posto de Saúde, do Bairro Nova União, para 

discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 1157/2017*, de autoria do Ver Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, no Bairro 

Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 1163/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Unidade de Ensino Infantil (creche), no 

Bairro São Francisco, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 1165/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma quadra poliesportiva coberta, na escola 

EMEF Santa Helena, para discussão e votação. 
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7. Requerimento nº 029/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie 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 Almir Gabriel, 

para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 030/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie 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 Marituba, 

para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 031/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie 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 Decouville, para 

discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 032/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie 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 São João, para 

discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 033/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie 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 Santa Clara, 

para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 255/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação do Conselho Municipal da Juventude, para 

discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 256/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie instalação do sistema de vídeo monitoramento na cidade 

de Marituba, para discussão e votação. 
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14. Requerimento nº 257/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação do Hospital Municipal, para discussão e 

votação.  

 

15. Requerimento nº 258/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ampliação do Efetivo da Guarda Municipal, para 

discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 259/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie promover a realização de festivais de música, poesias e 

exposição de artes, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 531/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal, providencie para que acrescente o ensino médio na Escola João Milton 

Dantas, localizada no Bairro Novo, que funciona atualmente como ensino fundamental, 

para discussão e votação.  

 

18. Requerimento nº 532/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal junto ao Governo Estadual e Federal providencie para que o Programa 

“Minha Casa, Minha Vida”, continue 100% destinado à população de Marituba, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 533/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma praça com quadra poliesportiva, no Bairro 

Bela Vista, para discussão e votação.  

 

20. Requerimento nº 534/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie terraplenagem, asfalto, sinalização vertical e horizontal, 

lombadas, drenagem e limpeza da Rua Pacaraí, Bairro Parque Verde, ligando o Bairro 

Novo Horizonte II à BR 316, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 535/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma passarela em frente ao Ginásio de Esportes 

de Marituba, para discussão e votação. 
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22. 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. 

 

23. 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. 

 

24. Requerimento nº 600/2017*, 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, Passagem Medeiros, no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 602/2017*, 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 

Cametá, no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 622/2017*, 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 Travessa Santo 

Antônio, no Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

27. 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. 

 

28. 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. 
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29. Requerimento nº 1038/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução da limpeza dos rios que formam a bacia 

hidrográfica, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 1040/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução da criação de uma Associação dos 

Servidores Municipais de Marituba – ASEMM, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 1041/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução da construção do Clube Recreativo dos 

Servidores Públicos Municipais de Marituba, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 1082/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

Bela Vista, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 1083/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

João, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 1084/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 1085/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

Doce, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 1088/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, colocação de tubos na 

esquina, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Sexta Rua, no Bairro Santa Lúcia II, 

para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 1214/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o serviço de recuperação da rede de esgoto no 

loteamento Paulo Fonteles, na esquina da 1ª Perimetral com a Travessa Liberdade, 

localizada no Bairro São João, para discussão e votação. 
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38. Requerimento nº 1219/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação de um anexo da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Dr. Alcântara, na Rua Uriboca Velho, no Bairro São João, para discussão 

e votação. 

 

39. Requerimento nº 1220/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação de um anexo, no Loteamento Campo Verde, 

no Bairro São João, da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Geracina Begot Granhen, localizada no Loteamento Paulo Fonteles, Rua Tupinambás, 

Bairro São João, para discussão e votação.  

 

40. Requerimento nº 1221/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o serviço de climatização das salas de aula da escola 

Municipal de educação Infantil e Ensino Fundamental Geracina Begot Granhen, 

localizada no loteamento Paulo Fonteles, Rua Tupinambás, Bairro São João, para 

discussão e votação. 

 

41. Requerimento nº 1226/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem e terraplenagem e 

pavimentação asfáltica, na Rua Acapú, localizada no Loteamento Campo Verde, Bairro 

São João, para discussão e votação.  

 

42. Requerimento nº 1297/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

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

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

iluminação pública, na Rua do Mirizal, no Bairro Cecon, para discussão e votação. 

 

43. Requerimento nº 1298/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

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

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

iluminação pública, na Rua Candido Morgado, no Bairro Cecon, para discussão e 

votação. 

 

44. Requerimento nº 1300/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

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

pavimentação asfáltica, desobstrução de valas, capinação, roçagem, limpeza e 
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iluminação pública, na Alameda Rocha Bastos, no Bairro Cecon, para discussão e 

votação. 

 

45. Requerimento nº 1301/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal solicite conserto e colocações de luminárias em frente ao 

Condomínio Salinas da Direcional, na BR 316, no Bairro Almir Gabriel, para discussão 

e votação. 

 

46. Requerimento nº 1302/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a desapropriação da área de 90 x 270 (totalizando 115 

lotes) que se encontra na Comunidade São Benedito, Agrovila São Pedro, para 

discussão e votação.  

 

47. Requerimento nº 1494/2017, de autoria do Ver. Boni, requerendo que o Prefeito 

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

concessionária para que a mesma adquira um espaço para o estacionamento dos ônibus, 

no final da linha do Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

48. Requerimento nº 1516/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência a instalação de uma central de micro 

abastecimento de água, para atender a necessidade de água do Bairro Parque das 

Palmeiras e Conjunto Imperial, para discussão e votação. 

 

49. Requerimento nº 1587/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, roçagem, saneamento básico, na 2ª Rua do 

Conjunto Beija-Flor, para discussão e votação. 

 

50. Requerimento nº 1536/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie avaliação com profissional técnico nas estruturas físicas 

na USF do Riacho Doce, para discussão e votação. 

 

51. Requerimento nº 1546/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência implantar rede de esgoto e galeria de 

águas pluviais e reparos na pavimentação asfáltica da Rua São Francisco, Bairro Novo 

Horizonte I, para discussão e votação. 
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52. Requerimento nº 1551/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie viabilizar mudança de local do ponto de parada de 

ônibus à entrada da Rua João Paulo II, BR 316, para discussão e votação. 

 

 

53. Requerimento nº 1614/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, limpeza e desobstrução das 

valas na Rua da Piçarreira, entre a Escola Inácio Rodrigues da Cunha até a pracinha que 

fica localizada na Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Mirizal, para discussão e 

votação. 

 

54. Requerimento nº 1616/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a recuperação e pavimentação 

da Rua Alfredo Calado, Bairro Cecon, para discussão e votação. 

 

55. Requerimento nº 993/2017*, 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 Rua Cristo Rei, Bairro 

Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

56. Requerimento nº 994/2017*, 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 Rua José Júlio, Bairro 

Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

57. Requerimento nº 995/2017*, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo 

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

básico, terraplenagem, pavimentação, sinalização, iluminação pública, limpeza de valas 

e calçamento, na Fé em Deus, no Bairro da Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

58. Requerimento nº 996/2017*, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo 

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

básico, terraplenagem, asfaltamento, iluminação pública, na Rua Amazônia, Bairro 

Dom Aristides Bairro da Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

59. Requerimento nº 492/2017, de autoria do Ver Everaldo Aleixo, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de serviços de 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização, iluminação 
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pública, limpeza de valas e calçamento na Rua Chaves Rodrigues e Passagem Santa 

Rita, 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). 


