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PAUTA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018. 

 

1. Requerimento nº 057/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

2. Requerimento nº 058/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 059/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Albatroz I, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 060/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie aquisição de espaço e construção de uma Quadra 

Poliesportiva no Bairro Albatroz II, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 061/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 394/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação da Ouvidoria da Saúde, para discussão e 

votação. 

 

7. Requerimento nº 395/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal faça gestões junto ao Governo Estadual para que possa proporcionar a 

inclusão dos Mototaxistas de Marituba no Programa Pará Duas Rodas, para discussão e 

votação.  
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8. Requerimento nº 396/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de quebra molas (lombada) ou redutor de 

velocidade em toda extensão da 1ª Rua do Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 397/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a prestação de assessoria para requerer o benefício para 

idosos, assim como para portadores de necessidades especiais, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 399/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal promova através da secretaria competente palestras educativas nas 

escolas do nosso município, sobre saúde bucal, com distribuição de materiais didáticos e 

kits de higiene bucal, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 643/2017, 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 Menino Deus, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 644/2017, 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 Sebastião, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 645/2017, 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 Oliveira, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 
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14. Requerimento nº 646/2017, 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 Ameixeira, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 647/2017, 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 Brasília, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 1.445/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

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

 

17. Requerimento nº 1.446/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

na Rua Canto dos Pássaros, no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 1.447/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

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

 

19. Requerimento nº 1.448/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

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

 

20. Requerimento nº 1.449/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

na Rua A, Comunidade Novo Uriboca, para discussão e votação. 
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21. Requerimento nº 2.306/2017, 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 23, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 2.307/2017, 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 24, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 2.308/2017, 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 25, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 2.309/2017, 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 27, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.310/2017, 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 30, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.372/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência a implantação de lombada 5 metros antes da 

entrada do Condomínio Soure, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.373/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência a implantação de lombada a 5 metros antes 

da entrada do Condomínio Algodoal, para discussão e votação. 
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28. Requerimento nº 2.378/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie mais uma sala odontológica equipada no posto de saúde 

Haifa Gabriel, localizado no Bairro Almir Gabriel, bem como seja providenciado um 

autoclave para a mesma unidade de saúde, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.388/2018, 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, drenagem, meio fio e pavimentação 

asfáltica da Passagem Clube das Mães, no Bairro Piçarreira, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 1.117/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

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

pavimentação asfáltica da Rua João Rodrigues Alves no Bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação.  

 

31. Requerimento nº 2.375/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Presidente da Câmara Municipal realize audiência pública para tratar sobre o tema 

“Fraternidade e Superação da Violência” da Campanha da Fraternidade 2018, convidando 

a Secretaria Estadual de Segurança Pública, lideranças comunitárias, sociedade, e em 

especial representantes da Igreja Católica, a ser realiza no plenário da Câmara Municipal, 

para discussão e votação. 

 

32. Indicação nº 071/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie reforma e ampliação da ponte do Igarapé do Beira Rio, na 

Comunidade Beira Rio, Bairro Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

33.  Indicação nº 072/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal solicite ao Excelentíssimo Senhor Simão Jatene, Governador do 

Estado, reunião para tratar das soluções definitivas para o problema do “Lixão da Revita”, 

convidando juntamente os Prefeitos de Belém e Ananindeua, para discussão e votação. 


