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PAUTA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017 

 

1. Parecer nº 029/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Resolução nº 

02/2017, da Mesa Diretora que regulamenta o acesso à informação pública pelo cidadão, 

no âmbito do Poder Legislativo Municipal, cria normas de procedimentos e dá outras 

providências, para discussão e votação. 

 

2. Projeto de Resolução nº 02/2017, da Mesa Diretora que regulamenta o acesso à 

informação pública pelo cidadão, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, cria normas 

de procedimentos e dá outras providências, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 31/08/2017) 

 

3. Parecer nº 030/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 041/2017, de 

autoria do Poder executivo, que Altera a Lei nº 324/2017, de 23 de dezembro de 2015, que 

dispõe sobre o funcionamento dos mercados e feiras livres no Município de Marituba, 

transferindo atribuições da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo, Trabalho, Emprego e Renda – SEDETER, para a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca – SEDAP, para 

discussão e votação. 

 

4. Projeto de Lei nº 041/2017, de autoria do Poder executivo, que Altera a Lei nº 

324/2015, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o funcionamento dos mercados e 

feiras livres no Município de Marituba, transferindo atribuições da Secretaria de Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda – SEDETER, para 

a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e 

Pesca – SEDAP, para 1ª discussão e 1ª votação. (Cópia no caderno do dia 31/08/2017) 

 

5. Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo, que Estabelece e define 

critérios para cobrança da Taxa Ambiental, pelo exercício regular do poder de polícia 

administrativa ambiental, de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

SEMMA, em conformidade com a Lei Municipal nº 306, de 23 de dezembro de 2014 e a 

resolução COEMA nº 120 de 28 de outubro de 2015, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 
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6. Projeto de Lei nº 042/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, que reconhece como 

Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial no Município de Marituba, a Sonorização e 

Estilização Automotiva, e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

7. Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que 

Denomina de “Posto de Saúde Pastor José de Arimatéia”, no Bairro Canaã e dá outras 

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

 

8. Requerimento nº 1.370/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas, roçagem 

no Loteamento jardim melhoramento Quadra B, localizado no Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 1.371/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas, roçagem 

no Loteamento jardim melhoramento Quadra A, localizado no Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 1.375/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de um semáforo na Rua Primeiro de Maio, 

esquina com Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 1.376/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho da Mulher de 

Marituba, para discussão e votação.  

 

12. Requerimento nº 1.906/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a criação de uma Academia ao ar livre atrás do Ginásio Municipal 

de Marituba no Bairro Centro, para discussão e votação.  

 

13. Requerimento nº 1.937/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

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

terraplenagem, pavimentação asfáltica e iluminação das Alamedas de 1 a 14 no Conjunto 

Jardim dos Pardais, no Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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14. Requerimento nº 1.938/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma e modernização do Centro de Especialidades 

Odontológicas CEO em Marituba com compra de novos equipamentos, para discussão e 

votação.  

 

15. Requerimento nº 1.939/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a implantação de uma Academia ao ar livre em um terreno 

localizado ao lado do Centro Comunitário no Conjunto Jardim dos Pardais no Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 1.942/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a revitalização da Praça no Conjunto Jardim dos Pardais no Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

17. 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) 

 

18. 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) 

 

19. 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) 
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20. 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) 

 

21. 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) 

 

22. 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) 

 

23. 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) 

 

24. 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) 

 

25. 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) 

 

26. 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) 
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27. Requerimento nº 029/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a construção/adequação de 

espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento 

de toda natureza de tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro 

Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 030/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a construção/adequação de 

espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento 

de toda natureza de tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro 

Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 031/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a construção/adequação de 

espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento 

de toda natureza de tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 032/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a construção/adequação de 

espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento 

de toda natureza de tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro 

São João, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 033/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a construção/adequação de 

espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento 

de toda natureza de tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro 

Santa Clara, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 318/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal promova Concursos Municipais de Banda, Poesias e Danças, para 

discussão e votação. 
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33. Requerimento nº 319/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie construção do Complexo Esportivo e Cultural nos Bairros, 

para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 320/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie criação da ciclovia ao longo da BR 316, para discussão e 

votação. 

 

35. Requerimento nº 323/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro da 

Mata, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 356/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie criar o Conselho de Segurança, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 2.049/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de um Posto de Saúde no 

Residencial Vitória, localizado no Bairro Parque Verde, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 2.050/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a desapropriação e entrega de Títulos 

Definitivos da Terra em favor dos moradores atuais no residencial Vitória, localizado no 

bairro Parque Verde, para discussão e votação.  

 

39. Requerimento nº 2.051/2017, 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, pavimentação 

asfáltica, execução de abertura das Ruas dos Blocos I, II, III, IV do Residencial Vitória, 

Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 2.052/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de um Micro Sistema 

Abastecimento de Água para o Residencial Vitória, Bairro Parque Verde, para discussão e 

votação. 
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41. Requerimento nº 2.054/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a realização do “Projeto Aeróbica na 

Praça”, na Pracinha da Piçarreira, localizada entre Rua Antônio Bezerra Falcão e Rua da 

Piçarreira, para discussão e votação. 

 

42. Requerimento nº 2.089/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Creche em Tempo Integral no Bairro 

Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

43. Requerimento nº 2.097/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de 01 sala para a Biblioteca, na escola de 

Ensino Fundamental Geracina Begot Granhen, entre a ocupação Paulo Fontelles e Campo 

Verde, Bairro São João, para discussão e votação. 

 

44. Requerimento nº 2.107/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o serviço de rede de esgoto e pavimentação da Rua 

Cordolino, no Bairro Uriboca/São João, para discussão e votação. 

 

45. Requerimento nº 2.108/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o serviço de rede de esgoto e pavimentação da Rua Nossa 

Senhora de Aparecida, no Bairro Uriboca/São João, para discussão e votação. 

 

46. Requerimento nº 2.109/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o serviço de rede de esgoto e pavimentação da Rua São 

Pedro, no Bairro Uriboca/São João, para discussão e votação. 

 

47. Requerimento nº 2.103/2017 de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal através da Secretaria de Educação do Município, promova um 

campeonato de desenho anualmente, estre escolas municipais que possuem alunos de 1º ao 

9º ano (ensino fundamental), para discussão e votação. 

 

48.  Requerimento nº 2.105/2017 de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal através da Secretaria de Educação do Município, promova um 

campeonato de redação anualmente, entre as escolas municipais que possuem alunos de 6º 

ao 9º ano (fundamental maior), para discussão e votação.  
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49. Requerimento nº 2.106/2017 de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal através da Secretaria de Educação do Município, incentive as escolas 

da rede municipal de ensino a participarem anualmente do Concurso de Desenho e 

Redação da Controladoria Geral da União (CGU), para discussão e votação.  

 

50. Requerimento nº 2.103-A/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal solicite a construção de uma sala multifuncional para atender as 

crianças especiais que compõe o corpo discente na Escola Geracina Begot, situada no 

Bairro São João, para discussão e votação. 

 

51. Requerimento nº 2.104-A/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal solicite a construção de mais 06 salas de aula na Escola Geracina 

Begot, situada no Bairro São João, para discussão e votação. 

 

52. Requerimento nº 2.105-A/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal solicite a construção de uma quadra de esportes coberta na Escola 

Geracina Begot, situada no Bairro São João, para discussão e votação. 

 

53. Requerimento nº 2.083/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Presidente da Câmara Municipal de Marituba, proceda com a criação do Expediente 

Digital, através da informatização do expediente legislativo, com aquisição de painel 

eletrônico de votação, notebooks ou tablets para uso dos vereadores, para discussão e 

votação. 

 

54. Indicação nº 039/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto a Secretaria de Transportes do Estado do Pará – 

SETRAN, o deslocamento das paradas de transporte coletivo, situadas no perímetro do 

Mercado Municipal de Marituba/Emater/Praça Matriz, na Rodovia BR 316, para unificar 

as mesmas sob a passarela da referida Rodovia no Bairro Centro, 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). 


