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PAUTA DA 54ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. 

 

1. 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 2ª discussão e 2ª votação. 

 

2. Projeto de Lei nº 003/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui o “Programa 

Educação Antidrogas” nas Escolas da Rede Pública de Ensino Municipal e cria o Selo 

“Escola Sem Drogas” e dá outras providências, para 2ª discussão e 2ª votação. 

 

3. Projeto de Lei nº 020/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui a Política 

municipal de Educação Ambiental e dá outras providências, para 2ª discussão e 2ª votação. 

 

4. Projeto de Lei nº 028/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que dispõe sobre a 

criação do Programa Municipal de Prevenção à Gravidez Precoce e dá outras 

providências, para 2ª discussão e 2ª votação. 

 

5. Projeto de Lei nº 043/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de existência de uma cadeira de rodas em cada agência bancária do 

município de Marituba e dá outras providências, para 2ª discussão e 2ª votação. 

 

6. Projeto de Lei nº 057/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a coleta 

de lixo eletrônico e fixa o Dia D da coleta de lixo eletrônico e dá outras providências, para 

2ª discussão e 2ª votação. 

 

7. 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 2ª discussão e 2ª votação. 

 

8. 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 2ª discussão e 2ª votação. 
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9. Parecer da Comissão de Justiça nº 059/2018, sobre Projeto de Lei nº 044/2017, de 

autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a colocação de banheiros químicos adaptados 

para portadores de necessidades especiais nos eventos realizados no Município de 

Marituba, para discussão e votação. 

 

10. Projeto de Lei nº 044/2017, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a colocação 

de banheiros químicos adaptados para portadores de necessidades especiais nos eventos 

realizados no Município de Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

11. Parecer da Comissão de Justiça nº 060/2018, sobre Projeto de Lei nº 045/2017, de 

autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a proibição do corte do serviço de fornecimento 

de energia elétrica no Município e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

12. Projeto de Lei nº 045/2017, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a proibição 

do corte do serviço de fornecimento de energia elétrica no Município e dá outras 

providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

13. Parecer da Comissão de Justiça nº 061/2018, sobre Projeto de Lei nº 083/2018, de 

autoria do Ver. Mello, que “Dispõe sobre tempo mínimo de duração (15 minutos), nas 

consultas médicas realizadas nas Unidades de Saúde do Município e dá outras 

providências”, para discussão e votação. 

 

14. Projeto de Lei nº 083/2018, de autoria do Ver. Mello, que “Dispõe sobre tempo 

mínimo de duração (15 minutos), nas consultas médicas realizadas nas Unidades de Saúde 

do Município e dá outras providências”, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

15. Projeto de Lei nº 090/2018, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 412, 

de 13 de dezembro de 2017, que alterou a Lei Municipal 372/2016, que criou a 

Companhia de Desenvolvimento Industrial de Marituba- CODIM, adequando-a a Lei 

Nacional nº 13.303/2016, marco regulatório das empresas estatais brasileiras, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 
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16. Requerimento nº 114/2017, 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 Avenida Embaixador Sérgio Vieira de Melo, Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 115/2017, 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 Alameda Cinco de Agosto, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 117/2017, 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 Passagem São Lucas, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 118/2017, 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 São Paulo, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 119/2017, 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 Travessa São Mateus, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 722/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Creche de Tempo Integral no Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 724/2017, 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 

Rua Canaã, Comunidade Santa Lúcia I, para discussão e votação. 
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23. Requerimento nº 727/2017, 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 

Primeira Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 728/2017, 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 

Segunda Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 729/2017, 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 

Terceira Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 1.730/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a ampliação da Biblioteca Municipal, com a construção de 

um Auditório no terreno já existente atrás da mesma, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 1.731/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Bosque no terreno localizado 

na Rua Pedro Mesquita, esquina com a Passagem Boa Vista, no Bairro Boa Vista, para 

discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 1.791/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a revitalização da Praça da Bíblia no Bairro Dom 

Aristides, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 1.793/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva coberta na 

Escola Municipal Santa Lúcia, para discussão e votação. 
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30. Requerimento nº 1.794/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva coberta na 

Escola Municipal Padre Marcos Schawalder, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.033/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie capacitação contínua dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), com aparelhamento, fardamento, bicicletas, mochilas, balanças, etc, para discussão 

e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.034/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a expedição dos Títulos Definitivos de 

Propriedade aos moradores do Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.199/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie reativação do Posto do DETRAN instalado na Seccional 

Urbana de Marituba, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.201/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a expedição dos Títulos Definitivos de 

Propriedade aos moradores da Comunidade Novo Progresso no Bairro Santa Lúcia, para 

discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 2.202/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a expedição dos Títulos Definitivos de 

Propriedade aos moradores do Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 2.635/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a borrifação de inseticida através de “carro 

fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças no Bairro Agrovila São 

Pedro, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 2.636/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a borrifação de inseticida através de “carro 

fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças no Bairro Novo Horizonte 

I e II, para discussão e votação. 
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38. Requerimento nº 2.679/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a climatização de todas as salas da 

Escola Nossa Senhora do Rosário, para discussão e votação. 

 

39. Requerimento nº 2.680/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a climatização da Escola Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 2.682/2018, de autoria do Ver Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a climatização de todas as salas da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Alcântara, Bairro Uriboca, para 

discussão e votação. 

 

41. Requerimento nº 2.652/2018, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implantação de água encanada na Comunidade Bom Jesus, no 

Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 


