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PAUTA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018 

 

 

1. Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo, que Cria e delimita 20 

bairros, com definição de delimitação dos bairros no Município de Marituba, Estado do 

Pará, para ser encaminhado às Comissões de Justiça; de Finanças; de Educação e Saúde; e 

de Obras Públicas e Terras para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 068/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre 

a climatização das salas de aulas das escolas públicas municipais do Município de 

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

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2017, de autoria do Ver. Manoel Salin, que 

“Concede o Título Honorífico de Cidadão de Marituba ao senhor Alex Neiff Brito da Silva 

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

parecer. 

 

4. Projeto de Decreto Legislativo 016/2017, de autoria do Ver. Manoel Salin, que 

“Concede o Título Honorífico de Cidadão de Marituba ao senhor Lucivaldo da Costa e 

Silva (China) e dá outras providências”, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018, de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro e do Vereador João Pereira, que denomina de “Profª. Ceanira Azevedo Reis” a 

creche localizada no Bairro Beija-Flor e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer.  

 

6. Requerimento nº 042/2017, 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 Nova União, para discussão e votação. 
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7. Requerimento nº 054/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma quadra 

poliesportiva no Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 055/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma quadra 

poliesportiva no Conjunto Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 056/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma quadra 

poliesportiva no Bairro Novo Uriboca, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 062/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma quadra 

poliesportiva no Bairro do Uriboca, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 385/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a informatização da Unidade de Saúde da Família Betânia, 

no Bairro da Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 386/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a informatização da Unidade Básica de Saúde Celina 

Lameira do Nascimento, no Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 387/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a limpeza e desobstrução de valas em toda extensão da 

Avenida João Paulo II, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 388/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Rua Boa Vista, no Bairro Centro, para discussão e votação. 
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15. Requerimento nº 389/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza e desobstrução de valas em toda extensão da Rua 

Bezerra Falcão, no Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 637/2017, 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 Um, no Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 638/2017, 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 Paraiso, no Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 639/2017, 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 Cardoso, no Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 640/2017, 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 Rosa dos Ventos, no Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 641/2017, 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 Boa esperança, no Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 
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21. Requerimento nº 1.433/2017, 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 Passagem Bom Jesus, Residencial Monte das Oliveiras, Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1.436/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao Dnit a possibilidade de mudanças de local do 

retorno que fica em frente à entrada do Bairro Canaã na BR 316, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 1.437/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a desapropriação do Bairro Canaã que irá beneficiar os 

Residenciais Jardim de Deus, Monte das Oliveiras, Deus Seja Louvado e Comunidade 

Agrícola Bom Jesus, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 1.438/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do sistema de abastecimento de água 

potável no Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 1.443/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

na Comunidade Novo Uriboca, Rua F, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.300/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico 

da Quadra 01, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.301/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico 

da Quadra 02, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 
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28. Requerimento nº 2.302/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico 

da Quadra 06, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.303/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico 

da Quadra 16, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.304/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico 

da Quadra 17, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.351/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma ponte sobre o rio, objetivando interligar o 

Bairro São Francisco ao Bairro Bela Vista pela Quinta Rua, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.360/2018, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de um bicicletário no prédio da Prefeitura Municipal 

de Marituba, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.352/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente mais uma linha de ônibus para o Bairro 

São Francisco com final da linha na Cerâmica, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.353/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, meio fio e pavimentação asfáltica da 

Rua São Tomé no Bairro São Francisco, para discussão e votação. 
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35. Requerimento nº 1.117/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie limpeza das valas, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da Rua João Rodrigues Alves, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

36. Indicação nº 070/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie, junto à Secretaria Municipal de Educação, a climatização 

das salas de aulas da Escola Municipal Padre Romeu, no Bairro Centro, para discussão e 

votação. 

 

37. Indicação nº 068/2018, de autoria do Ver. Raí, indicando que o Prefeito Municipal 

Decrete Estado de Calamidade Pública buscando apoio do Governo Estadual, através da 

defesa civil, para que a mesma vistorie a situação em que se encontra o Aterro Sanitário, e 

ainda encaminhe ofício ao Ministério da Integração Nacional, a fim de solicitar o 

reconhecimento do estado de Calamidade Pública pelo Governo Federal buscando apoio 

material à população do Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 2.359/2018, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que 

este Poder Legislativo realize Sessão Especial em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher, a ser realizada no dia 08 de Março de 2018, após a Sessão Ordinária, para 

discussão e votação. 

 


