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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017 

 

 

1. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017, de autoria do Ver. Salin, que “Concede 

o título honorífico de Cidadã Maritubense a Srª Ana Paula Rabelo Freire”, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Requerimento nº 554/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral no Bairro União, 

para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 555/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral no Bairro São 

Francisco, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 556/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a regulamentação do assentamento das mil famílias na localidade 

Bom Jesus, situada na BR 316, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 1.741/2017, de autoria do Ver Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal solicite, junto a Prefeitura de Marituba e a Empresa Plastbell, um projeto de 

educação ambiental nas escolas e creches do Município de Marituba com contêineres de 

cores diferentes para cada tipo de lixo, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 157/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, conclusão 

asfáltica, meio fio e calçamento da Rua Bom Sossego, Bairro Nova União e Bairro São 

Francisco, perímetro entre Passagem Santo Antônio e Passagem Jaqueira, para discussão 

e votação. 

 

7. Requerimento nº 159/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, conclusão 

asfáltica, meio fio e calçamento da Passagem Conceição, Bairro Nova União, perímetro 

entre Rua São João e Rua São Francisco, para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 160/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, conclusão 

asfáltica, meio fio e calçamento da Rua da Assembleia, Bairro Nova União, perímetro 

entre Travessa São Francisco e Travessa São Pedro, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 161/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, conclusão 

asfáltica, meio fio e calçamento da Travessa São Pedro, bairro Nova União, perímetro 

entre primeiro de Janeiro e Rua Bom Sossego, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 162/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento ou 

embloquetamento de concreto, meio fio e calçamento da Passagem Tanguará, Bairro 

Nova União, para discussão e votação.  

 

11. Requerimento nº 341/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize com urgência a construção do Centro Comunitário de 

Multiuso, no Bairro Santa Fé, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 342/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a informatização do Hospital de Urgência e Emergência 

Dr. Augusto Chaves, para discussão e votação. 

 

13.  Requerimento nº 343/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e área para realização de esportes radicais, 

para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 344/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Consultas Itinerantes Oftalmológicas nas Escolas, para 

discussão e votação.  

 

15. Requerimento nº 346/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Brinquedoteca nas Unidades 

Escolares, para discussão e votação. 
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16. Requerimento nº 766/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

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

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, 

na Rua das Flores, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 30/03/2017). 

 

17. Requerimento nº 768/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

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

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos 

na Travessa Antônio Armando, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. (Cópia 

no caderno do dia 30/03/2017). 

 

18. Requerimento nº 770/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

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

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos 

na Rua César Moraes Leita, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 30/03/2017). 

 

19. Requerimento nº 771/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

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

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos 

na Rua João Batista, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 30/03/2017). 

 

20. Requerimento nº 772/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

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

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos 

na Rua Irmão Canuto, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 30/03/2017). 

 

21. Requerimento nº 1.075/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de Creche Escolar no Bairro Beija Flor, 

para discussão e votação. 

 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

4 

 

 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

22. Requerimento nº 1.076/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de Creche Escolar no Bairro Santa Clara, 

para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 1.078/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de Creche Escolar no Bairro do 

Decouville, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 1.101/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a limpeza, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Alameda Bom Jesus, na Comunidade Santa Fé, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 1.102/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a limpeza, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Alameda São Pedro, na Comunidade Santa Fé, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 1.138/2017, 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 o serviço de iluminação pública 

na Travessa Belém, entre Rua da Castanheira e Passagem Brasília, Bairro São Francisco, 

para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 1.140/2017, 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 o serviço de iluminação pública 

na Travessa da Paz, entre Rua da Castanheira e Passagem Brasília, Bairro São Francisco, 

para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 1.141/2017, 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 o serviço de iluminação pública 

na Travessa do Índio, entre Rua Santo Amaro e Rua Leste, Bairro São Francisco, para 

discussão e votação. 
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29. Requerimento nº 1.142/2017, 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 o serviço de iluminação pública 

na Travessa Belém, entre Rua da Castanheira e Passagem Brasília, Bairro São Francisco, 

para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 1.202/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de instalação de tubos e 

construção de calçadas, em caráter de urgência na frente da escola Municipal Otília 

Begot, localizada na travessa São Francisco, Bairro Nova União, para discussão e 

votação. 

 

31. Requerimento nº 1.311/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

pavimentação asfáltica na Passagem Maria de Fátima, Bairro Cecon, para discussão e 

votação. 

 

32. Requerimento nº 1.315/2017, 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 Passagem da Conquista, Comunidade São Benedito, Agrovila São 

Pedro, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 1.316/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma parada de ônibus (abrigo coberto) 

em frente à entrada do Bairro Canaã, na BR 316, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 1.317/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

pavimentação asfáltica e iluminação pública na Passagem Nossa Senhora de Fátima entre 

a Rua Cláudio Barbosa e Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Centro, para discussão e 

votação. 

 

35. Requerimento nº 1.318/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a municipalização do trânsito em Marituba, para 

discussão e votação. 
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36. Requerimento nº 1.045/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma praça com quadra coberta no Bairro Agrovila 

São Pedro, para discussão e votação. (Cópia no Caderno do dia 23/03/2017) 

 

37. Requerimento nº 1.047/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma praça com quadra coberta no Bairro Riacho 

Doce, para discussão e votação. (Cópia no Caderno do dia 23/03/2017) 

 

38. Requerimento nº 1.599/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente, a criação de um posto da Guarda 

Municipal, para garantir a segurança na Praça Nossa Senhora da Paz, localizada no 

Bairro Novo, para discussão e votação. (Cópia no Caderno do dia 23/03/2017) 

 

39. Requerimento nº 1.601/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente para que reforce o policiamento, no 

Bairro Agrovila São Pedro, para discussão e votação. (Cópia no Caderno do dia 

23/03/2017) 

 

40. Requerimento nº 1.680/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência a revitalização da arena que antes 

funcionava na Rua Alfredo Calado com Rua Principal do Conjunto Marituba I, para 

discussão e votação. 

 

41. Requerimento nº 1.710/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma creche para ensino em tempo 

integral no Conjunto Albatroz, para discussão e votação. 

 

42. Requerimento nº 1.711/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma creche para ensino em tempo 

integral no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

43. Requerimento nº 1.713/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Praça no Bairro Boa Vista, equipada 

com academia ao ar livre e brinquedo para diversão da criançada, para discussão e 

votação. 
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44. Requerimento nº 1.722/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente limpeza e desobstrução das 

valas, manutenção asfáltica tapando todos os buracos da via, na Terceira Travessa do 

Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

45. Requerimento nº 1.726/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente serviços de limpeza, 

desobstrução das valas, iluminação pública, terraplenagem e pavimentação asfáltica na 

Alameda Carapajós, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

46. Requerimento nº 1.728/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a sinalização com semáforo 

para a esquina da Rua Primeiro de Maio com a Rua Claudio Barbosa da Silva, Bairro 

Centro, para discussão e votação. 

 

47. Requerimento nº 1.729/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito municipal providencie junto ao setor competente vigilância e Segurança da 

Guarda Municipal em caráter constante para a USF Dr. Raimundo Rocha Alves, Bairro 

Santa Clara, para discussão e votação. 

 

48. Requerimento nº 496/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução se saneamento básico, 

terraplenagem, iluminação pública e sinalização na Rua São Cristóvão, no Bairro São 

Francisco, para discussão e votação. 

 

49. Requerimento nº 500/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, sinalização e iluminação pública na Rua Primeiro de 

Janeiro, no Bairro União, para discussão e votação. 

 

50. Requerimento nº 502/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma creche escolar (Unidade de 

Educação Infantil) em tempo integral, no Bairro Dom Aristides, para discussão e 

votação. 
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51. Requerimento nº 503/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, sinalização e iluminação pública na Rua Três de Outubro, 

no Bairro São Francisco, para discussão e votação. 

 

52. Requerimento nº 504/2017, 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 Brasília, 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) 


