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PAUTA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 

  

1. 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)  

 

2. 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) 

 

3. 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) 

 

4. 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) 

 

5. 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) 

 

6. 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) 
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7. 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) 

 

8. 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) 

 

9. 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) 

 

10. 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) 

 

11. Requerimento nº 345/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie contratação de médicos com especialidades que não 

tem no Município, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 348/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação de Parque de Recreação Infantil nas 

comunidades, para discussão e votação. 
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13. Requerimento nº 349/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Criação do Cinema Municipal, para discussão e 

votação. 

 

14. Requerimento nº 350/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação do Teatro Municipal, para discussão e 

votação. 

 

15. Requerimento nº 513/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie terraplenagem, asfalto, iluminação, limpeza e drenagem do 

Bairro Riacho Doce, interligando Raul Aguilera e Lírio do Vale, saindo para o Bairro 

Canaã, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 567/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Horizonte, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 571/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola de segundo grau (ensino médio) no 

Bairro São João (Pato macho), para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 572/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie uma praça de alimentação no Ginásio de Marituba, com 

barracas padronizadas e ampla área de lazer, para discussão e votação.  

 

19. Requerimento nº 573/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Uriboca, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 1.483/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental que possa 

atender os estudantes das Comunidades Marituba I, Mário Couto, Mirizal, Guarasuco, 

Beira Rio e Campina Verde, 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   

 

 

21. Requerimento nº 1.510/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção e a implementação efetiva do Espaço Recreativo 

denominado de Orla da Pedreirinha, no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

22.  Requerimento nº 1.818/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de duas lombadas na Rua São Lázaro, em frente 

ao Colégio Dom Calábria, Bairro São Francisco, para discussão e votação.  

 

23. Requerimento nº 1.359/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os títulos das terras do Loteamento Fé em Deus, 

localizado na Rua Novo Uriboca, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 1.360/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva na Escola 

João Milton Dantas, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 1.361/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de poços artesianos nas Unidades 

Escolares de Educação Infantil e Creches do Município de Marituba, para discussão e 

votação. 

 

26. Requerimento nº 1.362/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de poços artesianos nas escolas 

Municipais de Ensino Fundamental do Município de Marituba, para discussão e 

votação. 

 

27. Requerimento nº 1.364/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de conserto de bueiros danificados no 

Conjunto Marituba I na Rua Principal e outras quadras do Conjunto, para discussão e 

votação.  
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28. Requerimento nº 830/2017*, 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, Travessa 

Brasília, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação.  

 

29. Requerimento nº 832/2017*, 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 

Cristo, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 834/2017*, 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 Nova, 

Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 836/2017*, 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 Avenida 

Souza Araújo, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 837/2017*, 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 Célio 

Mota, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 1.974/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine a fixação de placas advertindo a proibição de vendas de 

substâncias inalantes e tóxicas a menores de idade, em estabelecimentos que 

comercializam tais produtos, para discussão e votação.  
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34. Requerimento nº 1.975/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal instale um televisor e um aparelho de DVD nas duas enfermarias 

da Pediatria do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves, para 

discussão e votação.  

 

35. Requerimento nº 1.976/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal instale um bebedouro na Pediatria do Hospital de Urgência e 

Emergência Dr. Augusto Chaves, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 1.977/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal faça adaptação no banheiro da Pediatria do Hospital de Urgência e 

Emergência introduzindo um fraldário e banheira para utilização no banho dos bebês, 

para discussão e votação. 

 

37.  Requerimento nº 1.978/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal intensifique a campanha do Outubro Rosa, nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), nas Unidades de Saúde da Família (UBSF), levando a mesma às 

escolas e órgãos públicos do Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 1.987/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal realize oficinas de Libras em espaços públicos municipal, para 

atender os docentes interessados, divulgar folhetos de formato com o alfabeto em 

Libras, para discussão e votação.  

 

39. Requerimento nº 1.983/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

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

abertura de ruas, iluminação pública, drenagem, terraplenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica e calçamento no Residencial Nova Esperança, Bairro Parque 

Verde, para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 1.985/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma sala 

para realizar reuniões dos Agentes Comunitários de Saúde da USF José Coelho Serrão, 

no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 
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41. Indicação nº 019/2017, de autoria do Ver. Raí, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie a doação de um terreno localizado no Conjunto Albatroz I, para a 

construção da Igreja Católica Divina Misericórdia, no Bairro Santa Lúcia, para 

discussão e votação.  

 

42. Indicação nº 021/2017, de autoria do Ver. Raí, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie limpeza, pintura interna, externa e arredores da estrutura da caixa de água 

no centro de Marituba, para discussão e votação. 

 

43. Indicação nº 027/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie, através da Secretaria Municipal de Agricultura, a 

criação do “Espaço do Agricultor Familiar”, para discussão e votação. 

 

44. Indicação nº 029/2017, de autoria da Vereadora Chica, indicando que o Prefeito 

Municipal determine, ao setor competente, a conclusão e a inauguração da Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) do bairro Almir Gabriel, para discussão e votação.  

 

45. Moção nº 003/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, solicitando que esta Casa 

de Leis encaminhe a presente Moção de Votos de Congratulação à Senhora Mariane 

Beatriz Oliveira Gonçalvez, jogadora do Pinheirense, Campeã Brasileira de Futebol, 

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) 


