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PAUTA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

1. Projeto de Lei nº 026/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome para implantação do Programa Restaurante Popular e dá outras 

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

 

2. Projeto de Lei nº 055/2017, de autoria do Poder Executivo, que retifica a numeração 

das Leis 316 e 318/2015 que dispõem, respectivamente, sobre a criação e reestruturação e 

criação do plano de cargos e salários da Guarda Municipal, ao mesmo tempo em que altera 

a idade máxima, nelas prevista, para a investidura no cargo de guarda da corporação, para 

ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 059/2017, de autoria do Ver. Mello, que autoriza o chefe do Poder 

Executivo e Legislativo Municipal a realização da Semana Municipal dos Conselhos 

Tutelares e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 060/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a 

instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e 

estabelece área escolar de segurança e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

5. Requerimento nº 2.217/2017, de autoria Ver. Mello, requerendo que este Poder 

Legislativo realize uma Sessão Especial em alusão ao dia do Conselho Tutelar (18 de 

Novembro), para homenagear os conselheiros tutelares no dia 16 de novembro (quinta-

feira), após o término da Sessão Ordinária, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 24/2017, 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 Rua Oziel Alves Pereira, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

(Cópia no caderno do dia 26/10/2017) 



                            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   

 

 

7. Requerimento nº 26/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a aquisição de terreno e construção de um micro sistema 

de abastecimento de água na Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 26/10/2017) 

 

8. Requerimento nº 34/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental no 

Bairro Canaã, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 26/10/2017) 

 

9. Requerimento nº 36/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro 

Canaã, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 26/10/2017) 

 

10. Requerimento nº 37/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de um Centro de Educação Materno Infantil 

(Creche) de Tempo Integral no Bairro São João, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 26/10/2017) 

 

11. 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. (Cópia no caderno do dia 

19/10/2017). 

 

12. 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. (Cópia no caderno do 

dia 19/10/2017). 
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13. 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. (Cópia no caderno do 

dia 19/10/2017). 

 

14. 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. (Cópia no caderno 

do dia 19/10/2017). 

 

15. 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. (Cópia no caderno do dia 

19/10/2017). 

 

16. Requerimento nº 2.215/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a colocação de um container na 

Rua Alfredo Calado com a Travessa Rosa de Saron, na Comunidade Nova Jerusalém, para 

discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 2.216/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a colocação de um container na 

Rua Eucaliptal, esquina com a Nona Travessa no Bairro do Decouville, para discussão e 

votação.  

 

18. Requerimento nº 1.405/2017, 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 Jeová Giré, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 
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19. Requerimento nº 1.407/2017, 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 Esperança, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 1.408/2017, 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 Elchaday, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.409/2017, 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 Deus Proverá, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, 

para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1.410/2017, 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 Cristo Rei, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 370/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Rua do Fio, 

para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 371/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Rua 

Fernando Guilhon, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 372/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de placas padronizadas identificadoras de 

ruas, praças e logradouros do Município, para discussão e votação. 
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26. Requerimento nº 373/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação gradativa do tempo integral nas escolas 

municipais, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 374/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantar a informática como Matéria Obrigatória no 

Ensino Fundamental, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 1.703/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie o serviço de água potável no Bairro Santa Lúcia, para discussão e 

votação. 

 

29. Requerimento nº 1.708/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie o serviço de água potável para o Bairro Campina Verde, para 

discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 1.814/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie uma seccional para o Município de Marituba, para discussão e 

votação. 

 

31. Requerimento nº 1.816/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie um CRAS no Bairro Pato Macho, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 1.817/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie um CRAS no Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.225/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, Requerendo 

que o Presidente da Câmara Municipal de Marituba, envie ofício à Paróquia do Menino 

Deus, solicitando a visita da Imagem Peregrina do Menino Deus na Câmara Municipal de 

Marituba, para discussão e votação. 

 

34. Indicação nº 052/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de abastecimento de água na Travessa 

Felipe Soares, Alameda Bom Jesus e Travessa Floriano Peixoto, em parceria com o 

governo do estado do Pará, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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35. Indicação nº 054/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da Alameda Bom Jesus, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

36. Indicação nº 056/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal determine a Secretaria Municipal de Saúde que proceda com realização 

dos exames toxicológicos dos Agentes de Endemias, na Unidade de Borrifação Vetorial, 

para discussão e votação. 


