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PAUTA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017 

  

 

1. Requerimento nº 821/2017*, 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 Rua 

Raimundo Nunes da Rocha, no Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

(Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

2. Requerimento nº 822/2017*, 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 Rua Fernando 

Bahia, no Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

29/06/2017) 

 

3. Requerimento nº 823/2017*, 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 

Pires Franco, no Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 29/06/2017) 

 

4. Requerimento nº 828/2017*, 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 Rua Tapajós, 

no Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

29/06/2017) 
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5. Requerimento nº 829/2017*, 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 Rua 

Tocantins, no Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. (Cópia no caderno do 

dia 29/06/2017) 

 

6. Requerimento nº 530/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Aristides, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

7. Requerimento nº 538/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de CRAS para atender a demanda de pessoas 

carentes nos seguintes Bairros: São Francisco, Bairro União e Bairro Novo Horizonte, 

para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

8.  Requerimento nº 544/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola de segundo grau (Ensino Médio) no 

Bairro Decouville, na ocupação do Pet, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 29/06/2017) 

 

9. Requerimento nº 545/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola de segundo grau (Ensino Médio) no 

Bairro Nova Marituba (Decouville), para discussão e votação. (Cópia no caderno do 

dia 29/06/2017) 

 

10. Requerimento nº 557/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie asfalto, drenagem, lombadas, limpeza e terraplenagem na Nona 

Rua do Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 1.954/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a introdução, através da Secretaria de Educação, o 

ensino da música, nas escolas de educação infantil e fundamental menor do Município, 

bem como a doação de um equipamento tipo, mini-sistem, ou aparelho de DVD e 

televisão, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 
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12. Requerimento nº 1.955/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine a proibição de vendas de bebidas, em recipiente de vidro 

em festas como carnaval, junina e aparelhagem em um modo geral, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

13. Requerimento nº 1.958/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a entrega, de forma semestral, de um Kit, contendo: 

pincéis atômicos para quadro, tinta para recarregá-los e apagador, aos professores da 

rede municipal de ensino de Marituba, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 29/06/2017) 

 

14. Requerimento nº 1.972/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal intensifique durante o mês de novembro deste ano e dos anos 

subsequentes, a campanha do Novembro Azul, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

nas Unidades da Família (UBSF), levando a mesma aos órgãos públicos do município 

de Marituba, propagando assim maiores informações à população, quanto à 

importância do diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata, para discussão 

e votação. 

 

15. Requerimento nº 1.973/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal introduza as refeições, lanche da manhã e tarde, aos pacientes 

internados no Hospital de Urgência e Emergência, Dr. Augusto Chaves Rodrigues, 

para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 1.577/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie, junto ao setor competente, asfaltamento e limpeza da Rua 02 

de Junho, localizada no Bairro União, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 22/06/2017)  

 

17. Requerimento nº 1.579/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente, a reforma e manutenção em geral da Escola 

Santo Amaro, localizada na Passagem São Francisco, no Bairro Riacho Doce, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 22/06/2017) 
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18. Requerimento nº 1.580/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

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

da Escola Paulo Freire, localizada no Bairro São Pedro, para discussão e votação. 

(Cópia no caderno do dia 22/06/2017) 

 

19. Requerimento nº 1.752/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a limpeza e manutenção da 

Travessa São Joaquim, no Bairro São Francisco, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 22/06/2017) 

 

20. Requerimento nº 1.758/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de calçadão, limpeza, serviços de drenagem, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica e iluminação da Rua Liberdade, no Bairro 

Novo Horizonte 2, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 22/06/2017) 

 

21. Requerimento nº 249/2017*, 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 Travessa São Tomé, Bairro São Francisco, perímetro entre 

Rua Bom Sossego e Rua da Cerâmica, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 29/06/2017) 

 

22. Requerimento nº 250/2017*, 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 Travessa Santo Amaro, perímetro entre Rua da Cerâmica e 

Rua Oeste, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

23. Requerimento nº 1.271/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

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

revitalização de pintura e colocação de sinalização prévia na vertical e horizontal das 

lombadas físicas, na extensão da Rua Jovelina Morgado, no perímetro entre BR 316 e 

Rua do Fio, no Bairro Novo, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

29/06/2017) 

 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

5 

                             

 

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   

 

24. Requerimento nº 1.272/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

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

revitalização de pintura e colocação de sinalização prévia na vertical e horizontal das 

lombadas físicas, na extensão da Rua da Cerâmica, no perímetro entre BR 316 e 

Oitava Rua, no Bairro São Francisco, para discussão e votação. (Cópia no caderno do 

dia 29/06/2017) 

 

25. Requerimento nº 1.273/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

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

revitalização de pintura das lombadas físicas, na extensão da Rua Alfredo Calado, no 

perímetro entre BR 316, Bairro Decouville, e Rua Santo Antônio, Bairro Santa Lúcia I, 

para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

26. Requerimento nº 1.486/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, pavimentação 

asfáltica e meio fio, assim como o serviço de instalação de iluminação pública na 

Alameda Santo Antônio, Bairro São João, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 29/06/2017) 

 

27. Requerimento nº 1.496/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

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

Conjunto Residencial Albatroz, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

29/06/2017) 

 

28. Requerimento nº 1.507/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie o serviço de duplicação da Estrada da Pirelli, em toda a sua 

extensão, bem como paisagismo, sinalização e iluminação pública, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

29. Requerimento nº 1.508/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola 

Padre Romeu Pires Borges, no Bairro Centro, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 29/06/2017) 
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30. Requerimento nº 1.509/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma, ampliação e a efetiva implementação do espaço 

recreativo denominado de “Orla do União”, no Bairro Nova União, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

31. Requerimento nº 1.350/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de energia elétrica na Comunidade na 

Rua São Cristóvão, Passagem Odília, na Alça Viária Km 02, passando a Recart, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

32. Requerimento nº 1.353/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, roçagem e recapeamento de asfalto na 

Passagem São Miguel, Bairro Centro, para discussão e votação. (Cópia no caderno do 

dia 29/06/2017) 

 

33. Requerimento nº 1.356/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a ampliação do sistema de água na Comunidade Novo 

Uriboca, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

34. Requerimento nº 1.357/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção da Unidade de Acolhimento Institucional 

de Criança e Adolescente (UNAI), para discussão e votação. (Cópia no caderno do 

dia 29/06/2017) 

 

35. Requerimento nº 1.358/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de poços artesianos nas Unidades de 

Saúde, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

36.  Requerimento nº 1.132/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Travessa Alameda Brasil, no Bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 
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37. Requerimento nº 1.134/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Travessa Pedreirinha, no Bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

38. Requerimento nº 1.914/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de 

limpeza, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação 

asfáltica na Rua da Transjunta, Bairro Parque Verde, para discussão e votação. (Cópia 

no caderno do dia 29/06/2017) 

 

39. Requerimento nº 1.915/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de 

limpeza, iluminação pública, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica na Alameda 

Begôlandia, Bairro Parque Verde, para discussão e votação. (Cópia no caderno do 

dia 29/06/2017) 

 

40. Requerimento nº 1.964/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, iluminação pública, 

terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica na Passagem Zezé, Bairro 

Boa Vista, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

41. Requerimento nº 1.927/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência a contratação de médicos para Unidade 

de Saúde Riacho Doce, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

29/06/2017) 

 

42. Requerimento nº 305/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie adaptação física para portadores de necessidades 

especiais de todas as Unidades de Saúde, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 29/06/2017) 
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43. Requerimento nº 306/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a instalação de um semáforo, faixa de pedestres e 

placas toponímicas, nos cruzamentos das Ruas Fernando Guilhon com a Rua 

Raimundo Barbosa, no Bairro Centro, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 29/06/2017) 

 

44. Requerimento nº 310/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ampliação do Laboratório de Análises Clínica, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

45. Requerimento nº 311/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ampliação do Programa de Combate a violência contra 

a mulher, criança, prostituição e trabalho infantil, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 29/06/2017) 

 

46. Requerimento nº 312/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a ampliação dos horários de atendimento das creches, 

para discussão e votação. 

 

47. Indicação nº 023/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de um micro abastecimento de água na 

Comunidade Presente de Deus, no Bairro Santa Clara, 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) 


