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PAUTA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

 

1. Projeto de Lei nº 20/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui a Política 

Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 033/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que concede isenção do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sobre imóvel integrante do patrimônio de 

portadores de doenças consideradas graves, elencadas nesta Lei, ou que tenham 

dependentes nesta condição, e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão 

de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 051/2017, de autoria do Ver Raimundo Carneiro, que institui o 

“Programa Sem Drogas Sou Feliz” nas escolas da rede pública de ensino municipal e cria 

o selo “Escola sem Drogas” e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 056/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Finanças para análise e parecer. 

 

5. Parecer nº 036/2017, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

016/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 367, de 28 de 

dezembro de 2016, que cria o Conselho de Orientação e Desenvolvimento Econômico de 

Marituba – CONDEC, para discussão e votação. 

 

6. Projeto de Lei nº 016/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da 

Lei nº 367, de 28 de dezembro de 2016, que cria o Conselho de Orientação e 

Desenvolvimento Econômico de Marituba – CONDEC, para 1ª discussão e 1ª votação.  
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7. Parecer nº 037/2017, da Comissão de Justiça, sobre o 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 discussão e votação. 

 

8. 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 

1ª discussão e 1ª votação.  

 

9. Parecer nº 038/2017, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

053/2017, de autoria do Poder Executivo, que adequa dispositivos do Código Tributário 

Municipal, no tocante ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, à Lei 

Complementar Nacional nº 116, de 31 de julho de 2003, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016, para discussão e 

votação. 

 

10. Projeto de Lei nº 053/2017, de autoria do Poder Executivo, que adequa dispositivos 

do Código Tributário Municipal, no tocante ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN, à Lei Complementar Nacional nº 116, de 31 de julho de 2003, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro 

de 2016, para 1ª discussão e 1ª votação.  

 

11. Parecer nº 039/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 054/2017, 

de autoria do Poder Executivo, que altera o art. 42, inciso II, alínea “a” do Código 

Tributário Municipal e dá outras providências, para discussão e votação. 
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12. Projeto de Lei nº 054/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera o art. 42, 

inciso II, alínea “a” do Código Tributário Municipal e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Finanças para análise e parecer.  

 

13. Parecer nº 40/2017, de autoria da Comissão de Justiça, sobre 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 

discussão e votação.  

 

14. 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 1ª discussão e 1ª votação.  

 

15. Requerimento nº 2.221/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente reforma e manutenção em geral da parte 

do prédio do laboratório do centro de diagnóstico: com pintura, bancos, ventiladores e 

bebedouros, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 38/2017, 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 Novo Horizonte, para discussão e votação.  

 

17. Requerimento nº 39/2017, 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 Conjunto Jardim Imperial, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 40/2017, 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 Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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19. Requerimento nº 41/2017, 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 Uriboca, para discussão e votação. 

 

20. 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. (Cópia no caderno do dia 16/11/2017) 

 

21. 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. (Cópia no caderno do dia 16/11/2017) 

 

22. 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. (Cópia no caderno do dia 16/11/2017) 

 

23. 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. (Cópia 

no caderno do dia 16/11/2017) 

 

24. 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. 

(Cópia no caderno do dia 16/11/2017) 

 

25. Requerimento nº 610/2017, 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 

Alameda Esperança, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 612/2017, 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 

Alameda Inocência, Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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27. Requerimento nº 615/2017, 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 

Segunda Travessa, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 908/2017, 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 Seringueira, Comunidade Campo Verde, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 914/2017, 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 Samaumeira, Comunidade Campo Verde, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 297/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Educação Ambiental nas escolas Municipais, para 

discussão e votação.  

 

31. Requerimento nº 302/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o Código Florestal Urbano Municipal de Marituba, para 

discussão e votação.  

 

32. Requerimento nº 398/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do Programa PROERD – Programa 

Educacional de Resistência as Drogas e à Violência, para discussão e votação.  

 

33. Requerimento nº 1.411/2017, 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 Divina Esperança, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, 

para discussão e votação.  
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34. Requerimento nº 1.412/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie títulos de terras aos moradores do Bairro Canaã, dentro de 

seus limites territoriais, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 1.413/2017, 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 Rua Vitória, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, para discussão e 

votação. 

 

36. Requerimento nº 1.414/2017, 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 Rua da Conquista, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação.  

 

37. Requerimento nº 1.415/2017, 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 Arca da Aliança, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, 

para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 2.227/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução da desobstrução do esgoto e limpeza de valas 

da Travessa Nossa Senhora da Paz, do trecho entre Quarta e Primeira Rua do Bairro Novo, 

para discussão e votação.  

 

39. Requerimento nº 2.233/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução da desobstrução do esgoto e limpeza de valas 

da Travessa B, do trecho entre Quarta e Primeira Rua do Bairro Novo, para discussão e 

votação. 
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40. Requerimento nº 2.236/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, solicitação a Empresa 

Autoviária Paraense, que designe alguns ônibus da linha Almir Gabriel, para fazer 

itinerário Almir Gabriel – Conjunto Direcional – Ver – o Peso ou Presidente Vargas, para 

discussão e votação. 

 

41. Requerimento nº 2.237/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie através do setor competente a colocação de um container 

na Rua Mirizal com a Passagem Palheta, no Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

42. Requerimento nº 2.247/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de um Micro Abastecimento de água para o 

Residencial Raimundo Freire Boa Vista, para discussão e votação. 

 

43. Requerimento nº 2.250/2017, 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, meio fio, pavimentação asfáltica na 

Passagem Nova Esperança, no Residencial Pet, Bairro Decouville, para discussão e 

votação.  

 

44. Requerimento nº 2.252/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de um Micro Abastecimento de Água no Bairro da 

Mata, para discussão e votação. 

 

45. Requerimento nº 2.253/2017, 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 na Rua da Feira, no Residencial Pet, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

46. Requerimento nº 2.255/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a circulação de veículos para fazer a dedetização nos 

Bairros, para discussão e votação. 
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47. Requerimento nº 2.256/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de um novo sistema de abastecimento de água 

para o Conjunto Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

48. Requerimento nº 2.258/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie uma Escola Creche de tempo integral para o Bairro São 

Francisco, para discussão e votação. 

 

49. Requerimento nº 2.259/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, iluminação pública e construção de muretas em 

volta do antigo Igarapé, no Loteamento Guará Suco, Passagem Santa Rita de Cássia, no 

Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

50. Requerimento nº 2.234/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica na Alameda do Sol, localizada na Rua Paulo VI, no Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

51. Indicação nº 057/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, indicando que o Prefeito 

Municipal tramite junto ao setor competente a construção de dois tuneis na BR 316, mais 

precisamente na altura da praça da matriz e outro em frente ao Banco do Brasil, para 

travessia de carros, motocicletas, ciclistas, pedestres e passagem de cadeirantes, sendo 

estes de mão e contramão, para discussão e votação.  

 

52. Indicação nº 058/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de colocação de tubos e 

pavimentação das esquinas das ruas, conhecidas como “cabeça de ruas” do Conjunto 

Imperial com Parque das Palmeiras, nas quadras 07, 09, 11 e 13, no Bairro Decouville, 

para discussão e votação.  

 

53. Indicação nº 059/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto as Secretarias Municipais, ampla e completa 

Campanha de Educação no Trânsito, para discussão e votação.  


