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PAUTA DA 52ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

1. Parecer nº 016/2018, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei nº 077/2018, 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Elaboração da LDO Lei Diretrizes 

Orçamentária para Exercício Financeiro de 2019 e dá outras providências, para discussão e 

votação. 

 

2. Projeto de Lei nº 077/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

Elaboração da LDO Lei Diretrizes Orçamentária para Exercício Financeiro de 2019 e dá 

outras providências, para ser encaminhado às Comissões de Justiça; de Educação, Saúde e 

Assistência Social; e de Obras Pública e Terras, para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 088/2018, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que cria o Conselho 

Tutelar do Idoso no âmbito do Município de Marituba e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 089/2018, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que autoriza conceder 

fraldas descartáveis a pacientes que necessitam de cuidados especiais e dá outras 

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

 

5. Requerimento nº 104/2017, 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 Rosa de Saron, Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 105/2017, 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 Damasco, Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. 
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7. Requerimento nº 106/2017, 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 Fé em Deus, Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 107/2017, 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 Jericó, Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 108/2017, 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 Galileia, Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 464/2017, 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 

Filadélfia no Bairro Novo Uriboca, para discussão e votação. 

 

11.  Requerimento nº 465/2017, 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 Nilo 

no Bairro Novo Uriboca, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 466/2017, 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 São 

Cristóvão no Bairro Novo Uriboca, para discussão e votação. 
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13. Requerimento nº 467/2017, 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 Rua 1º de abril 

no Bairro Novo Uriboca, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 468/2017, 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 Rua Abraão no 

Bairro Novo Uriboca, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 699/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

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

Gabriel, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de novas 

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

 

16. Requerimento nº 700/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

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

Francisco, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de 

novas árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos, para discussão e 

votação. 

 

17. Requerimento nº 701/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Conjunto Mário 

Couto, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de novas 

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

 

18. Requerimento nº 702/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Parque das 

Palmeiras, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de 

novas árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos, para discussão e 

votação. 
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19. Requerimento nº 703/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Conjunto Nova 

Marituba, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de 

novas árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos, para discussão e 

votação. 

 

20. Requerimento nº 1.831/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal solicite a colocação de grades na parte superior e laterais da escola 

João Milton Dantas para prevenir acidentes com os alunos, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.832/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a interligação da Rua Padre Romeu Pires Borges com a 

Passagem 19 de Abril na Comunidade Novo Uriboca, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1.851/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a desapropriação da área que se encontra o Bairro Canaã, 

para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 1.857/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação da linha de ônibus Marituba-Castanheira no 

Residencial Canaã, para discussão e votação.  

 

24. Requerimento nº 1.858/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e implantação de um Posto de Saúde da 

Família (PSF) no Residencial Canaã, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.626/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a compra de um ônibus para execução de 

serviços funerários, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.630/2018, 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 Novo, 

para discussão e votação.    
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27. Requerimento nº 2.631/2018, 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 

Pedreirinha, para discussão e votação.    

 

28. Requerimento nº 2.632/2018, 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 Nova 

União, para discussão e votação.    

 

29. Requerimento nº 2.633/2018, 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 São 

Francisco, para discussão e votação.  

 

30. Requerimento nº 2.646/2018, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a lotação de um médico para atendimento no Posto de 

Saúde Santa Clara, no Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.648/2018, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a lotação de um médico para atendimento no Posto de 

Saúde Bela Vista, no Bairro Bela Vista, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.650/2018, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a implantação de um semáforo em frente ao Residencial Viver 

Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

33. Indicação nº 081/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura de valas e manutenção asfáltica da Rua 

Santo Antônio, no Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

34. Indicação nº 106/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a criação de linha de micro-ônibus para o transporte 

coletivo na Comunidade Nova Jerusalém, 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   

35. Indicação nº 108/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda na construção da Quadra Poliesportiva da Escola Paulo Freire, 

localizada no Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 

 

36. Indicação nº 109/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto as Secretarias Municipais a implantação do Projeto 

Aeróbico para o Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

37. Indicação nº 110/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto as Secretarias Municipais a implantação do Projeto 

Aeróbico para o Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 


