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PAUTA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018. 

 

 

1. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018, de autoria do Ver. Helder Brito, que 

denomina de “Centro de Reabilitação Vereador Antônio Cunha”, no Ginásio Municipal e 

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

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 
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6. Requerimento nº 063/2017, 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 dos Navegantes, Bairro Riacho Doce, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 064/2017, 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 Horizonte, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 065/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 066/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 067/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Canaã, para discussão e votação.  

 

11. Requerimento nº 400/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e adaptação de praças culturais para a prática 

de xadrez, dama, baralho, dominó e outros jogos, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 401/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a restruturação do Centro de Diagnóstico Inácio Gabriel, 

para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 402/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie gestões junto aos órgãos competentes para regularização 

fundiária da ocupação Nova Decouville, no Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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14. Requerimento nº 403/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do Programa Remédio em Casa (PRC), para 

discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 2.407/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que este 

Poder Legislativo realize Sessão Especial, para dialogar e comemorar o Dia Mundial da 

Juventude, tendo como convidados autoridades de todos os níveis, representantes da 

sociedade organizada, assim como escolas municipais e estaduais e todos os conselhos 

juvenis do município, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 1.451/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a Semana do Bebê no município de Marituba, para 

discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 1.452/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem do Igarapé das Toras 

ao lado da Polícia Federal, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Copacabana, 

Residencial Arpoador, Bairro São João, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 1.453/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que seja 

oficializado à Companhia de Saneamento do Pará - Cosanpa, para que providencie a 

instalação de um posto de atendimento no município de Marituba, para discussão e 

votação. 

 

19. Requerimento nº 1.454/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a reforma e ampliação do Mercado Municipal Dr. Simão 

Jatene, localizado no Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 1.455/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a reforma e ampliação do Mercado Municipal do Bairro 

Novo, para discussão e votação. 
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21. Requerimento nº 2.311/2017, 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 31, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 2.312/2017, 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 32, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 2.314/2017, 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 34, Conjunto Beija Flor, para discussão e votação. 

 

24. 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.  

 

25. Requerimento nº 2.394/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a colocação de uma parada de ônibus em 

frente do Belém Alimentos, na BR 316, no sentido Marituba-Belém, para discussão e 

votação. 

 

26. Requerimento nº 2.395/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a reforma da arena de esporte 

localizada em frente à Secretaria de Saúde no Bairro Dom Aristides, para discussão e 

votação.   

 

27. Requerimento nº 2.398/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal intervenha, junto ao setor competente, solicitando a empresa de Telefonia 

Móvel TIM a ampliação da cobertura no território do município de Marituba, para 

discussão e votação.  
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28. Requerimento nº 2.399/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação no Condomínio Viver 

Melhor Marituba, para discussão e votação.  

 

29. Requerimento nº 2.409/2018, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie mutirões de limpeza e desobstrução de valas na Rua São Francisco, 

perímetro da Rua 02 de maio até a Passagem Padre Cícero no Bairro Nova União, para 

discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.410/2018, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie mutirões de limpeza e desobstrução de valas na Rua da Cerâmica 

no perímetro da Rua do Fio até a Rua Lírio do Vale, no Bairro Nova União, para discussão 

e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.392/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Presidente da Câmara Municipal realize Sessão Especial para tratar sobre o tema 

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

representante da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Lideranças Comunitárias, 

Sociedade, representantes de Igreja Católica, a ser realizada no Plenário da Câmara, para 

discussão e votação. 

 

32. Indicação nº 077/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente o abastecimento de água para a 

comunidade denominada popularmente como “Invasão da Feira”, no Bairro Almir Gabriel, 

para discussão e votação.  


