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PAUTA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 

 

 

1.   Projeto de Lei nº 057/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a coleta 

de lixo eletrônico e fixa o Dia D da coleta de lixo eletrônico e dá outras providências, para 

ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Requerimento nº 1.396/2017, 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 Alameda Padilha de Sousa, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, 

para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 1.397/2017, 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 Vitória, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 1.398/2017, 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 Vinde a Mim, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, 

para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 1.399/2017, 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 Shalon no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

2 

                             

 

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   

 

6. Requerimento nº 1.400/2017, 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 Paraíso, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 604/2017, 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 Decouville, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 605/2017, 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 

Passagem Santiago, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 606/2017, 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 

Travessa São Paulo, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 608/2017, 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 

Passagem São Geraldo, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 609/2017, 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 

Travessa Sete, Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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12. Requerimento nº 2.139/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma Quadra Coberta 

para a Escola Maria de Fátima, localizada na Rua 1º de Maio, Bairro Mirizal, para 

discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 2.148/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e ampliação da creche Marcelo 

Candia, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 2.149/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a realizar de um seminário sobre Segurança Pública no 

Ambiente Escolar, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 2.150/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie que o acesso dos estudantes das Escolas da Rede 

Municipal seja através de identificação biométrica, para discussão e votação.  

 

16. Requerimento nº 2.151/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie aquisição de equipamentos de biometria, aquisição do 

software de controle de frequência, treinamento e capacitação para os funcionários da 

escola, para discussão e votação.  

 

17. Requerimento nº 1.876/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

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

galerias de águas pluviais, aterramento, pavimentação, iluminação pública, na Rua Boa 

Esperança, Bairro Campina Verde, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 17/2017, 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 Juliano, Bairro Almir Gabriel (área agrícola), para discussão e 

votação. 
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19. Requerimento nº 18/2017, 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 Passagem Edmundo de Queiroz, Bairro Almir Gabriel (área agrícola), para 

discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 19/2017, 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 da Assembleia, Bairro Almir Gabriel (área agrícola), para 

discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 20/2017, 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 Edna Guimarães, Bairro Almir Gabriel (área agrícola), para 

discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 21/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

pública, limpeza de vala, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e 

calçamento da Alameda Nossa Senhora do Carmo, Bairro Almir Gabriel (área agrícola), 

para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 360/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Formação de uma Política de Saneamento Básico, com 

Orientações, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 361/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Projeto Guarda Municipal Ciclista, para discussão e 

votação. 

 

25. Requerimento nº 362/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantar Xadrez no Currículo da Educação Básica, 

conforme a Lei de Base da Educação Nacional (Lei 9394/96) art. 26 e 27, para discussão e 

votação. 
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26. Requerimento nº 363/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Avenida 

Deputado João Batista no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 364/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Avenida 

Central que corta os Bairros Imperial, Nova Marituba e Beija Flor, para discussão e 

votação. 

 

28. Requerimento nº 1.290/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie uma passarela em frente da empresa Direcional, para discussão e 

votação. 

 

29. Requerimento nº 1.596/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie terraplenagem, tubulação, meio fio, drenagem, limpeza, asfalto e 

lombadas na Primeira Rua do Bairro Santa Clara, (São Tomé – Estrada da Piçarreira), para 

discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 1.686/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie para os funcionários da vigilância em saúde: central de ar para a 

coordenação de imunização e para o laboratório da coordenação de endemia, linha 

telefônica para a recepção e internet própria, um ventilador de teto, manutenção e troca das 

descargas e torneiras dos banheiros do prédio, aquisição de carro próprio e mobiliário em 

pouca quantidade e em condições adequadas, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 1.688/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que tape os buracos da Rua da Cerâmica que inicia no Bairro São 

Francisco até a BR 316, para melhorar o tráfego de pessoas e transporte, para discussão e 

votação.  

 

32. Requerimento nº 1.691/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de escola-creche para o Bairro Santa Lúcia II, para 

discussão e votação. 
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33. Requerimento nº 2.163/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente para que informe em que situação se 

encontra a defesa civil do Município. Junto dessas informações possa ser divulgado o 

endereço e número de telefones para que assim a população possa ter acesso aos serviços 

oferecidos, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.185/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie o serviço de recuperação asfáltica da Rua São Lázaro, no Bairro 

São Francisco, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 2.186/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica na Rua Pau Darco, localizada no loteamento Campo Verde, Bairro São João, 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). 

 


