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PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 

  

 

1. Parecer nº 03/2017, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei nº 019/2017, 

de autoria do Poder Executivo, que regulamenta e cria os cargos efetivos de Agente 

Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias e dá outras providências, 

para discussão e votação. 

 

2. Parecer nº 02/2017, da Comissão de Saúde, sobre Projeto de Lei nº 019/2017, de 

autoria do Poder Executivo, que regulamenta e cria os cargos efetivos de Agente 

Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias e dá outras providências, 

para discussão e votação. 

 

3. Projeto de Lei nº 019/2017, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta e cria 

os cargos efetivos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 

Endemias e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. (Cópia no 

Caderno do dia 25/05/2017) 

 

4. Projeto de Lei nº 022/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui, no âmbito 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, 

Emprego e Renda – SEDETER, a Escola Municipal de Qualificação Profissional – 

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

 

5. Projeto de Lei nº 029/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que dispõe sobre o 

uso de espaços públicos de publicidade para campanhas educativas contra atos de 

violência contra Mulher, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. 
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6. Requerimento nº 1.553/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da 

Fazenda, a isenção da taxa de ICMS da Conta de energia elétrica nos bairros de 

famílias de baixa renda e o desconto de 50% de referida taxa nos prédios públicos 

Municipais e Estaduais em Marituba, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 1.568/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma praça com 

quadra coberta em um terreno ao lado do campo da colônia, no Bairro Dom Aristides, 

para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 1.572/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente reforma e manutenção em geral da 

Escola Maria do Carmo Rodrigues, localizada no Bairro Santa Clara, para discussão e 

votação.  

 

9. Requerimento nº 1.573/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e manutenção em geral da 

USS Riacho Doce, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 1.575/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente asfaltamento e limpeza da entrada da 

Rua Doutor Ernesto, localizada no Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e 

votação.  

 

11. Requerimento nº 794/2017*, 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 Carneiro, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 25/05/2017) 
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12. Requerimento nº 795/2017*, 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 Rejane Guimarães, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 25/05/2017) 

 

13. Requerimento nº 797/2017*, 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 dos Navegantes, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 25/05/2017) 

 

14. Requerimento nº 868/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança no Mercado 

Municipal “Simão Jatene”, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

25/05/2017) 

 

15. Requerimento nº 869/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança na Praça Matriz, 

para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 25/05/2017) 

 

16. Requerimento nº 197/2017*, 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, 

meio fio e calçamento da Alameda Fé em Deus, Bairro Novo Horizonte II, para 

discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 198/2017*, 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 e 

asfaltamento da Rua São João, Bairro Novo Horizonte II, para discussão e votação. 
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18. Requerimento nº 200/2017*, 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 e 

asfaltamento da Rua São Benedito, Bairro Novo Horizonte II, para discussão e 

votação. 

 

19. Requerimento nº 241/2017*, 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, 

meio fio e calçamento da Rua Leste, Bairro São Francisco, perímetro entre Rua da 

Cerâmica e Rua Oeste, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 248/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

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

conclusão de meio fio, sinalização horizontal prévia em sua extensão e saneamento 

básico na Travessa São Francisco, Bairro São Francisco, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 522/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie uma escola de aprendizagem SENAI para formação 

profissional, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 523/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie câmeras de segurança para o colégio Dom Calábria, no Bairro 

São Francisco, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 525/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança no trevo que liga o Bairro 

São Francisco e o Bairro União, entre Rua da Cerâmica e Rua São Francisco, para 

discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 526/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança no trevo que liga a Rua 

do Fio, com Bairro Novo Horizonte e Cerâmica, para discussão e votação. 
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25. Requerimento nº 300/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de Cursinho Preparatório para concurso 

público, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 301/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie controle das emissões sonoras e controle da poluição 

visual, para discussão e votação.  

  

27. Requerimento nº 303/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie adaptação física para portadores de necessidades 

especiais de todas as Escolas Municipais, para discussão e votação.  

 

28. Requerimento nº 304/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie adaptação física para portadores de necessidades 

especiais nas praças de nosso Município, para discussão e votação.  

 

29. Requerimento nº 1.873/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica do 

Conjunto Beija-Flor QD 02 WE 4, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 1.874/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie serviços de limpeza, iluminação pública, drenagem, 

meio fio, pavimentação asfáltica de toda extensão da Via Principal do Conjunto Beija-

Flor, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

31. Requerimento nº 1.911/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e climatização da 

Escola Creche Marcelo Cândia, para discussão e votação.  

 

32. Requerimento nº 1.912/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente o desmembramento de um 

terreno para a construção de uma quadra coberta esportiva para a escola Dona Mora 

Guimarães, para discussão e votação. 
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33. Requerimento nº 1.336/2017, 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 14 de março no Residencial Deus Seja Louvado no 

Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 1.345/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação da linha de ônibus Marituba Ver-O-Peso 

no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 1.346/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação da linha de ônibus Marituba Pátio 

Belém, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 1.347/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto a Central Elétrica do Pará – Celpa, a implantação 

de energia elétrica no Bairro Pedreirinha, ocupação da antiga Florência, para discussão 

e votação. 

 

37. Requerimento nº 1.127/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua Sabrina Monteiro, Bairro Almir Gabriel, para discussão 

e votação. 

 

38. Requerimento nº 1.128/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua São Paulo, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

39. Requerimento nº 1.130/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua Valdenise, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

7 

                             

 

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   

 

40. Requerimento nº 1.521/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Passagem São Francisco, Bairro Riacho Doce, para 

discussão e votação. 

 

41. Requerimento nº 1.525/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Travessa Santa Rosa, Bairro Riacho Doce, para discussão e 

votação. 

 

42. Requerimento nº 1.184/2017, 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 Alameda das Palmeiras, entrada pela Rua São Francisco, Bairro Nova 

União, para discussão e votação. 

 

43. Requerimento nº 1.187/2017, 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 Alameda Salvador, Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

44. Requerimento nº 1.188/2017, 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 Alameda Esperança, São Francisco, para discussão e votação. 

 

45. Requerimento nº 1.189/2017, 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 Passagem 19 de Junho, entre a Travessa Santo André e a Passagem Borges, 

Bairro Nova União, para discussão e votação.  
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46. Requerimento nº 1.883/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, implantação de rede de esgoto e 

galerias, aterramento, pavimentação e iluminação pública na Rua Vitória, Bairro 

Campina Verde, para discussão e votação.  

 

47. Requerimento nº 1.884/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, implantação de rede de esgoto e 

galerias, aterramento, pavimentação e iluminação pública na Rua Três Irmãs, Bairro 

Campina Verde, para discussão e votação. 

 

48. Requerimento nº 1.885/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, implantação de rede de esgoto e 

galerias, aterramento, pavimentação e iluminação pública na Rua Três Irmãos, Bairro 

Campina Verde, para discussão e votação. 

 

49. Requerimento nº 1.887/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, implantação de rede de esgoto e 

galerias, aterramento, pavimentação e iluminação pública na Rua Bom Sossego, Bairro 

Campina Verde, para discussão e votação. 

 

50. Requerimento nº 1.888/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, implantação de rede de esgoto e 

galerias, aterramento, pavimentação e iluminação pública na Rua Quatro de Janeiro, 

Bairro Campina Verde, para discussão e votação. 

 

51. Requerimento nº 1.908/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a inclusão do ensino da história de nossa cidade, bem 

como o ensino do Hino Oficial de Marituba nas escolas Municipais, para discussão e 

votação. 

 

52. Requerimento nº 1.909/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência a fixação de placas informando o 

número telefônico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino de Marituba, 

para discussão e votação. 
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53. Requerimento nº 1.910/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o plantio de mudas de citronela e crotalária em todos 

os órgãos públicos, como por exemplo: unidades de saúde, hospitais e escolas, bem 

como no canteiro central da BR e praças do Município de Marituba, para combater o 

mosquito aedes aegypiti, para discussão e votação. 

 

54. Requerimento nº 1.917/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, iluminação pública e recuperação asfáltica no 

Loteamento Imperial, na Quadra 16, Bairro Decouville, 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) 


