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PAUTA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 071/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera parcialmente a 

redação do anexo único da Lei Municipal nº 384, de 25 de agosto de 2017, no que tange 

aos requisitos necessários para o cargo de Guarda Municipal, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 072/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que institui o Dia de 

Conscientização, Prevenção e Combate à Hanseníase do Município de Marituba/PA, para 

ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 073/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que institui a Semana 

de Conscientização da Exploração Sexual Infantil e Combate aos Crimes de Internet nas 

Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Marituba/PA, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 076/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que dispõe sobre 

a denominação de logradouros públicos, obras, serviços e monumentos públicos no âmbito 

do município de Marituba/PA e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão 

de Justiça para análise e parecer. 

 

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2018, de autoria do Ver. Raí, que concede o 

título honorífico de Cidadã Maritubense à Senhora Maria Leonor Vieira Melo e dá outras 

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

 

6. Requerimento nº 081/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil no bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 082/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil no bairro São Francisco, para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 083/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil no bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 084/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil no bairro Novo, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 102/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza 

de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Alameda Cajueiro, bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 406/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a instalação de um Semáforo, faixa de pedestres e placas 

toponímicas, no cruzamento da Rua da Cerâmica com Rua do Fio no bairro Novo, para 

discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 407/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Bom 

Jesus, no bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 418/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem 

Liberdade, no bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 657/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, concerto e /ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos na 

Passagem Campo Grande, no Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 
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15. Requerimento nº 658/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, concerto e /ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos na 

Passagem Coração de Jesus, no Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 659/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, concerto e /ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos na 

Passagem Vinte e Dois, no Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 684/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie reforma geral na feira coberta de Marituba, para discussão 

e votação. 

 

18. Requerimento nº 692/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Bairro Novo 

Horizonte, com quadra de esportes, equipamento de ginástica, quiosque, plantação de 

novas árvores respeitando acessibilidade aos deficientes físicos, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 1.475/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico de Marituba, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 1.476/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho de Cultura, 

Esporte e Lazer de Marituba, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.477/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

na Quinta Rua no Bairro Santa Lúcia I, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1.478/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução das valas, roçagem 

na 2ª Travessa no Bairro Santa Lúcia I, para discussão e votação. 
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23. Requerimento nº 1.634/2017, 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 da Rua Nova Decouville, Bairro Santa Fé, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 2.454/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a borrifação de inseticidas através de 

“carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças no Bairro Beija 

Flor, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.455/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a borrifação de inseticidas através de 

“carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças nos Bairros Santa 

Lúcia I e II, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.456/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a borrifação de inseticidas através de 

“carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças, no Bairro Boa 

Vista, para discussão e votação 

 

27. Requerimento nº 2.495/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que este Poder 

Legislativo realize uma Sessão Especial para apresentação de proposta pelos Conselhos 

Tutelares I e II de Marituba para o aprimoramento da rede de garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes de Marituba e do Banco de Dados dos conselhos a ser realizada no 

dia 15/05/2018 (terça-feira), para discussão e votação.  

 

28. Requerimento nº 2.496/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de lombadas com a máxima 

urgência no Condomínio Viver Melhor no Bairro Parque Verde, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.497/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de Quiosques na Praça da 

Colônia no Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 
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30. Requerimento nº 2.499/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma Praça no 

Condomínio Viver Melhor com Academia ao Ar Livre, para discussão votação. 

 

31. Requerimento nº 2.503/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a liberação da via que dá acesso ao 

Ginásio Municipal de Marituba pela Rua do Fio das 08h até às 22h, para discussão e 

votação. 

 

32. Requerimento nº 2.504/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal realize durante o mês de julho, companha do Setembro Verde nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Unidades de Saúde da Família (USF), escolas e 

órgãos públicos do município de Marituba, levando maiores informações à população 

quanto à importância de ações voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de 

color retal, para discussão e votação. 

 


