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PAUTA DA 48ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 079/2018, de autoria do Ver. Mello, que institui o uso do Brasão 

do Município bem como das cores do Município como identificação de veículos, 

documentos, bens públicos, placas, painéis e cartazes sinalizadores de obras públicas no 

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

análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 080/2018, de autoria do Ver. Mello, que “institui o Programa 

Merenda nas Férias, e fixa outras providências”, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

3. Requerimento nº 2.483/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que este 

Poder Legislativo justifique suas ausências das Sessões Ordinárias dos dias 12, 19 e 26 de 

abril de 2018, em razão de compromissos particulares em função do cargo de Ministro 

Religioso e Superintendente Regional da Igreja do Evangelho Quadrangular, para 

discussão e votação.  

 

4. Requerimento nº 2.525/2018, 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 

Alameda Boa Ventura, no Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 2.531/2018, 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 

Passagem Cabral, no Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 2.533/2018, 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 

Passagem Aliança, no Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

 

                                          

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

7. Requerimento nº 085/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Infantil no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 086/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Infantil no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 087/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Infantil no Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 088/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Infantil no Bairro Albatroz I, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 089/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Infantil na Área Agrícola do Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 424/2017 de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na 2ª Avenida, no 

Bairro Jardim Decouville, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 425/2017 de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na 1ª Travessa, no 

Bairro Jardim Decouville, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 429/2017 de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Passagem 

Fátima no Bairro Mata, para discussão e votação. 
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15. Requerimento nº 431/2017 de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua da Mata no 

Bairro Mata, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 432/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica, na Passagem Fé 

em Deus, no Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

17. 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 
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22. Requerimento nº 1.479/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

na Sexta Rua, Bairro Santa Lúcia I, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 1.481/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie entrega de Título de Terra aos moradores da Comunidade 

Novo Uriboca, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 1.482/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie entrega de Título de Terra aos moradores da Comunidade 

Gedeão na Orla do Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 1.624/2017, 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 e limpeza na Rua 

Padre Marcos Schawalder, em toda sua extensão, no Bairro Centro, para discussão e 

votação. 

 

26. Requerimento nº 1.625/2017, 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 e limpeza na 

Passagem Bom Jesus, em toda sua extensão, Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.505/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie fixar na entrada do Condomínio Soure, localizado na BR 

316, placas indicando velocidade 10 km por hora, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.506/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie fixar na entrada do Condomínio Salinas, localizado na BR 

316, placas indicando velocidade 10 km por hora, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.507/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie fixar na entrada do Condomínio Viver Melhor Marituba, 

localizado na BR 316, placas indicando velocidade 10 km por hora, para discussão e 

votação. 
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30. Requerimento nº 2.508/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie fixar na entrada do Condomínio Algodoal, localizado na 

BR 316, placas indicando velocidade 10 km por hora, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.509/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie, através do setor competente, o serviço de roçagem no 

Campo do Palmeiras, localizado na Rua Principal do Conjunto dos Pardais, para discussão 

e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.511/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a cobertura da quadra poliesportiva da 

escola Municipal de Ensino Fundamental Cora Tereza S. Rocha, no residencial Viver 

Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.546/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a solicitação de sinalização com 

semáforo para a Avenida Central com a Rua A do Conjunto Nova Marituba, próximo à 

escola Parque das Palmeiras, para discussão e votação.  

 

34. Indicação nº 093/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao Governo do Estado, através da Secretaria Estadual 

de Educação – SEDUC, a reforma, ampliação e estruturação da Escola EEEM Fernando 

Ferrari, Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

35. Indicação nº 094/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao Governo do Estado, através da Secretaria Estadual 

de Educação – SEDUC, a reforma, ampliação e estruturação da Escola EE Agroindustrial 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR 316, km 18, Bairro Bela Vista, para discussão e 

votação. 

 

36. Indicação nº 095/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao Governo do Estado, através da Secretaria Estadual 

de Educação – SEDUC, a reforma, ampliação e estruturação da Escola EEEM Eduardo 

Lauande, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 


