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PAUTA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 

  

 

1. Projeto de Lei nº 034/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre o 

Plano Plurianual do Município de Marituba para o quadriênio de 2018/2021, para ser 

encaminhado à Comissão de Finanças para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui o 

Programa de Coleta Seletiva de lixo nas escolas públicas municipais e particulares do 

Município de Marituba/PA e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão 

de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 037/2017, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 

372/2016, de 28 de dezembro de 2016, que autorizou o Poder Executivo a criar a 

Companhia de Desenvolvimento Industrial de Marituba – CODIM, para se adequar 

efetivamente às disposições da Lei nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, que dispõe 

sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

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

 

4. Projeto de Lei nº 038/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

elevação e criação de cargos no quadro permanente e dá outras providências, para ser 

encaminhado às Comissões de Justiça e Finanças para análise e parecer. 

 

5. Projeto de Lei nº 039/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre 

abertura de crédito especial e criação de dotação orçamentária ao orçamento programa 

2017, do Município de Marituba, destinado a atender a elaboração do concurso público 

2017, e dá outras providências, para ser encaminhado às Comissões de Justiça e 

Finanças, para análise e parecer. 

 

6. Parecer nº 015/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 021/2017, 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Declara e reconhece de utilidade pública 

para o Município de Marituba o Instituto Social Cabo Dirley, para discussão e votação. 
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7. Projeto de Lei nº 021/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Declara e 

reconhece de utilidade pública para o Município de Marituba o Instituto Social Cabo 

Dirley, para 1ª discussão e 1ª votação. (Cópia no caderno do dia 11/05/2017) 

 

8. Parecer nº 016/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 025/2017, 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Declara e reconhece de utilidade pública 

para o Município de Marituba a Associação de artes Marciais e Cultura-Formiga, para 

discussão e votação.  

 

9. Projeto de Lei nº 025/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Declara e 

reconhece de utilidade pública para o Município de Marituba a Associação de Artes 

Marciais e Cultura-Formiga, para 1ª discussão e 1ª votação. (Cópia no dia 

11/05/2017) 

 

10. Parecer nº 017/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

027/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Cria o Programa Construindo valores 

no âmbito das Escolas Públicas do Município de Marituba e dá outras providências, 

para discussão e votação. 

 

11. Projeto de Lei nº 027/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Cria o 

Programa Construindo valores no âmbito das Escolas Públicas do Município de 

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

do dia 18/05/2017) 

 

12. Parecer nº 018/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

029/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Dispõe sobre o uso de espaços 

públicos de publicidades para campanhas educativas contra atos de violência contra 

mulher, para discussão e votação. 

 

13. Projeto de Lei nº 029/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Dispõe sobre 

o uso de espaços públicos de publicidades para campanhas educativas contra atos de 

violência contra mulher, para 1ª discussão e 1ª votação. (Cópia no caderno do dia 

01/06/2017) 
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14. Parecer nº 019/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

030/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o incentivo ao cultivo das 

plantas “Citronela e Crotalácia”, como método natural de combate à Dengue e dá 

outras providências, para discussão e votação. 

 

15. Projeto de Lei nº 030/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o 

incentivo ao cultivo das plantas “Citronela e Crotalácia”, como método natural de 

combate à Dengue e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. (Cópia no 

caderno do dia 29/06/2017) 

 

16. Parecer nº 020/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

031/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o “Dia Municipal da Marcha 

para Jesus” e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

17. Projeto de Lei nº 031/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o “Dia 

Municipal da Marcha para Jesus” e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª 

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

 

18. Parecer nº 021/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

036/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o plantio de árvores 

frutíferas, em logradouros, praças públicas, parques e escolas da rede municipal de 

ensino, e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

19. Projeto de Lei nº 036/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre o 

plantio de árvores frutíferas, em logradouros, praças públicas, parques e escolas da 

rede municipal de ensino, e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

(Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

20. Parecer nº 022/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que “Denomina de 

Dom Aristides Pirovano” a Praça no Bairro Dom Aristides em frente ao Hospital 

Divina Providência, para discussão e votação. 
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21. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, que “Denomina de Dom Aristides Pirovano” a Praça no Bairro Dom 

Aristides em frente ao Hospital Divina Providência, para discussão e votação. (Cópia 

no caderno do dia 30/03/2017) 

 

22. Parecer nº 023/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2017, de autoria do Ver. Salin, que “Concede o título honorífico de 

Cidadã Maritubense a Sr.ª Ana Paula Rabelo Freire”, para discussão e votação. 

 

23. 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  discussão e  votação. (Cópia no caderno do dia 06/04/2017) 

 

24. Parecer nº 024/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 06/2017, de autoria do Ver. Raí, que Concede o título honorífico de 

Honra ao Mérito ao Senhor Herberti Cabral Pereira, conhecido popularmente como 

“Sol”, e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

25. Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2017, de autoria do Ver. Raí, que 

Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao Senhor Herberti Cabral Pereira, 

conhecido popularmente como “Sol”, e dá outras providências, para discussão e  

votação. (Cópia no caderno do dia 18/05/2017) 

 

26. Parecer nº 025/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 007/2017, de autoria do Ver. Salin, que “Concede o título honorífico de 

Cidadão Maritubense ao Senhor José Miranda de Oliveira”, para discussão e votação. 

 

27.  Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2017, de autoria do Ver. Salin, que 

“Concede o título honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor José Miranda de 

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

 

28. Parecer nº 026/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 009/2017, de autoria da Vereadora Chica, que Denomina de “Cora 

Tereza Silva da Rocha”, a Escola localizada no Conjunto Direcional no Bairro Almir 

Gabriel, para discussão e votação. 
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29. Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2017, de autoria da Vereadora Chica e 

do Ver. Allan Besteiro, que Denomina de “Cora Tereza Silva da Rocha”, a Escola 

localizada no Conjunto Direcional no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

(Cópia no caderno do dia 29/06/2017) 

 

30. Requerimento nº 1.762/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de calçadão, limpeza, 

drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica e iluminação da Passagem Flávio 

Almeida com a Rua João Marinho, no Bairro Pato Macho, para discussão e votação. 

(Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

31. Requerimento nº 1.763/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Faixa de Pedestre na BR 316 em frente ao Ginásio Municipal 

de Marituba, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

32. Requerimento nº 1.764/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente Faixa de Pedestre na BR 316 em 

frente ao Condomínio Salinas, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

17/08/2017) 

 

33. Requerimento nº 1.765/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente uma linha de ônibus no Bairro Boa 

Vista Centro, com final da linha no campo da Sagri, para discussão e votação. (Cópia 

no caderno do dia 17/08/2017) 

 

34. Requerimento nº 1.894/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie outra empresa de ônibus para o Bairro Mário Couto, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 
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35. Requerimento nº 839/2017, 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 

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

17/08/2017) 

 

36. Requerimento nº 844/2017, 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 Padre 

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

17/08/2017) 

 

37. Requerimento nº 846/2017, 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 

Nossa Senhora de Nazaré, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 17/08/2017) 

 

38. Requerimento nº 848/2017, 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 Pires 

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

17/08/2017) 

 

39. Requerimento nº 887/2017, 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 da 

Feirinha, bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

17/08/2017) 
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40. Requerimento nº 574/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Lúcia II, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

41. Requerimento nº 575/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma praça com playground no Bairro Riacho 

Doce, para discussão e votação, (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

42. Requerimento nº 577/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine junto à concessionária responsável pela cobrança que será devida 

pela distribuição de água potável nos Bairros União, São Francisco, Novo Horizonte, 

Novo Horizonte II e Bairro Novo, que o ônus pelo uso desse benefício seja somente 

taxado ou gratuito de acordo com o levantamento prévio de renda familiar, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

43. Requerimento nº 580/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Centro, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

44. Requerimento nº 581/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de um posto de saúde nos Pardais (Bairro 

Decouville), para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

45. Requerimento nº 313/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie dar assessoria técnica a implantação de micro, pequena 

e média empresa, para discussão e votação. 

 

46. Requerimento nº 314/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a atualização do acervo da Biblioteca Municipal, assim 

como a informatização da mesma, para discussão e votação. 

 

47. Requerimento nº 315/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize a construção de uma Capela Mortuária no Município, para 

discussão e votação. 
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48. Requerimento nº 317/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do Posto do CAC (Centro de 

atendimento ao Cidadão), para discussão e votação. 

 

49. Requerimento nº 01/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e 

calçamento da Rua Castanheira, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

50. Requerimento nº 03/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e 

calçamento da Rua Cedro, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

51. Requerimento nº 06/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e 

calçamento da passagem Vitória, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

52. Requerimento nº 07/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e 

calçamento da Rua Tiradentes, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

53. Requerimento nº 1.288/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a reforma e iluminação da quadra Poliesportiva 

na Praça do Bairro Nova União, para discussão e votação.  

 

54. Requerimento nº 1.365/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

pavimentação asfáltica na Alameda Santos Rosa, Bairro Cecon, para discussão e 

votação.  
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55. Requerimento nº 1.366/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas, 

roçagem no Loteamento Jardim Melhoramento, Quadra F, localizado no Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

 

56. Requerimento nº 1.367/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas, 

roçagem no Loteamento Jardim Melhoramento, Quadra E, localizado no Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

57. Requerimento nº 1.368/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas, 

roçagem no Loteamento Jardim Melhoramento, Quadra D, localizado no Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

58. Requerimento nº 1.369/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas, 

roçagem no Loteamento Jardim Melhoramento, Quadra C, localizado no Bairro 

Decouville, para discussão e votação.  

 

59. Requerimento nº 2003/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

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

limpeza, abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio e 

pavimentação asfáltica na Passagem Barros, Bairro Santa Lúcia II, para discussão e 

votação. 

 

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

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

limpeza, abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio e 

pavimentação asfáltica na Travessa Deus Proverá, Bairro Santa Lúcia II, para 

discussão e votação. 
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61. Requerimento nº 2018/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

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

limpeza, abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio e 

pavimentação asfáltica na Travessa 2º São João, Bairro Santa Lúcia II, para discussão 

e votação. 

 

62. Requerimento nº 2.023/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie para que seja regulamentado, controlado e fiscalizado 

o descarte de entulho nas ruas e calçadas, para discussão e votação. 

 

63. Requerimento nº 2.024/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie realização de pesquisa em nosso município (censo), a 

ser executado pelos agentes de saúde do município para se identificar a quantidade de 

pessoas residentes com tipo de deficiência e especificações, para discussão e votação. 

 

64. Requerimento nº 2.025/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de Escola de Ensino Fundamental na 

Comunidade Nova Jerusalém, para discussão e votação. 

 

65. Requerimento nº 2.026/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de um monumento da bíblia na Praça do 

Bairro Beija-Flor, para discussão e votação. 

 

66. Requerimento nº 1.096/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Alameda Vila Nova, na Comunidade Santa Fé, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

67. Indicação nº 033/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda com urgente visita técnica, diagnóstico e resolução dos 

problemas da falta de vasão das águas pluviais e constante alagamentos da Rua 

Fernando Bahia com a Passagem Brotinho, Bairro Pedreirinha, para discussão e 

votação. 
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68. Indicação nº 036/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda à construção de uma Quadra coberta Poliesportiva na 

Escola Municipal Sueli Falcão, localizada no Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

69. Indicação nº 038/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda com criação de linhas de ônibus com os seguintes 

itinerários: Nova União/São Braz, Nova União/Doca e Nova União/Pátio Belém, 

Bairro Nova União, 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) 


