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PAUTA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. 

 

 

1. 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 2ª discussão e 2ª votação. 

 

2. 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 2ª discussão e 2ª votação. 

 

3. 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 2ª discussão e 2ª votação. 

 

4. Projeto de Lei nº 089/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a doação 

de 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. Projeto de Lei nº 092/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Declara e 

reconhece de Utilidade Pública a Associação de Mulheres Moradoras do Albatroz II – 

AMMA no âmbito do município de Marituba/PA e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 
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8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. Requerimento nº 475/2017, 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 

Canaã, Bairro Novo Decouville, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 476/2017, 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 Fé em 

Deus, Bairro Novo Decouville, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 477/2017, 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 

França, Bairro Novo Decouville, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 478/2017, 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 

Jardim União, no Bairro Novo Decouville, para discussão e votação. 
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15. Requerimento nº 479/2017, 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 Salve 

Jorge, no Bairro Novo Decouville, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 730/2017, 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 

Quarta Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 731/2017, 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 

Quinta Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 732/2017, 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 

Sexta Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 733/2017, 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 

Sétima Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 734/2017, 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 

Oitava Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. 
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21. Requerimento nº 2.031/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção do Centro Social de Convivência da Melhor 

Idade de Marituba, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 2.203/2017, 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 Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 2.204/2017, 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 Campo Verde, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 2.205/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação e implantação de Centro de Controle de 

Zoonoses, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.206/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie cadeiras de rodas em todas as Unidades de Saúde, para 

discussão e votação. 

 

26. 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. 

 

27. Requerimento nº 2.696/2018, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que 

este Poder Legislativo oficialize convocação à Exma. Secretária Municipal de Educação 

Kátia Cristina de Souza Santos, com base nos art. 117, inciso XIV, art. 167 e art. 168 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba, para que se manifeste e explique as 

inúmeras irregularidades na área de educação no município de Marituba, para discussão e 

votação. 
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28. Requerimento nº 2.697/2018, de autoria de todos os Vereadores, requerendo que o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Marituba, Mário Henrique de Lima Bíscaro, 

apresente a esta Casa de Leis esclarecimentos e documentos necessários relacionados a 

deflagração da “operação Presépio”, que levou à prisão de servidores municipais, entre 

eles Secretários Municipais. 

 

29. Requerimento nº 2.698/2018, de autoria de todos os Vereadores, requerendo que o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Marituba, Mário Henrique de Lima Bíscaro, 

apresente a esta Casa de Leis esclarecimentos e documentos necessários relacionados ao 

processo de nº 201801710-00, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

que trata de pagamento de valores extraordinários envolvendo o   SINTEPP,   Prefeito de 

Marituba,  Mário  Henrique de Lima Bíscaro; Procuradora Geral do Município, Dra. 

Luciana Figueiredo Akel  Fares; Secretária Municipal de Educação, Kátia Cristina de 

Souza Santos; e Secretária Municipal de Administração e Finanças, Laurieth Lemos 

Begot. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


