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PAUTA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. 

 

1.  Parecer da Comissão de Justiça nº 062/2018, sobre Projeto de Lei nº 035/2017, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui o Programa de Coleta Seletiva de lixo nas 

escolas públicas municipais e particulares do Município de Marituba – PA e dá outras 

providências, para discussão e votação. 

 

2. Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui o Programa 

de Coleta Seletiva de lixo nas escolas públicas municipais e particulares do Município de 

Marituba – PA e dá outras providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

3. Parecer da Comissão de Justiça nº 063/2018, sobre Projeto de Lei nº 048/2017, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a “Semana Municipal de Conscientização sobre 

Doação de Sangue” e estabelece procedimentos que visam divulgar, conscientizar e 

incentivar a doação de sangue, no município de Marituba, para discussão e votação. 

 

4. Projeto de Lei nº 048/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a “Semana 

Municipal de Conscientização sobre Doação de Sangue” e estabelece procedimentos que 

visam divulgar, conscientizar e incentivar a doação de sangue, no município de Marituba, 

para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

5. Parecer da Comissão de Justiça nº 064/2018, sobre Projeto de Lei nº 074/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a Semana da Orientação Profissional para o 

Primeiro Emprego, e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

6. Projeto de Lei nº 074/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a Semana da 

Orientação Profissional para o Primeiro Emprego, e dá outras providências, para 1ª 

discussão e 1ª votação. 

 

7. Parecer da Comissão de Justiça nº 065/2018, sobre Projeto de Lei nº 087/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui a Semana Municipal de Preservação de Água no 

Município de Marituba”, para discussão e votação. 
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8. Projeto de Lei nº 087/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui a Semana 

Municipal de Preservação de Água no Município de Marituba”, para 1ª discussão e 1ª 

votação. 

 

9. Parecer da Comissão de Justiça nº 066/2018, sobre Projeto de Lei nº 026/2017, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para 

implantação do Programa Restaurante Popular e dá outras providências”, para discussão e 

votação. 

 

10. Projeto de Lei nº 026/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome para implantação do Programa Restaurante Popular e dá outras 

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

 

11. Projeto de Lei nº 093/2018, de autoria do Ver. Neneco, que Dispõe sobre a proibição 

do corte do serviço de fornecimento de água no município e dá outras providências, para 

ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

12. Requerimento nº 116/2017, 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 Primeiro de Dezembro, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 120/2017, 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 Ayrton Sena, Bairro Santa Clara, perímetro da Rua Paula Roberta até o 

seu final, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 121/2017, 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 Mato Grosso, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 
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15. Requerimento nº 122/2017, 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 Liberdade, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 123/2017, 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 Jerusalém, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 481/2017, 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 da Paz no 

Bairro Novo Decouville, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 482/2017, 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 Santos no 

Bairro Novo Decouville, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 483/2017, 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 Nova 

Felicidade no Bairro Novo Decouville, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 485/2017, 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 Travessa 

Décima no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 486/2017, 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 Raimundo 

Freire no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 
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22. Requerimento nº 735/2017, 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 manutenção de luminárias, construção de meio fio, 

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

Nona Rua do Conjunto Imperial, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 737/2017, 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 manutenção de luminárias, construção de meio fio, 

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

Rua Doze Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 738/2017, 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 manutenção de luminárias, construção de meio fio, 

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

Rua Onze do Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 739/2017, 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 manutenção de luminárias, construção de meio fio, 

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

Décima Rua do Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 742/2017, 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 manutenção de luminárias, construção de meio fio, 

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

Oitava Rua do Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.207/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do Programa Saúde Mental em todas as 

Unidades de Saúde do Município, para discussão e votação. 
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28. Requerimento nº 2.211/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza, drenagem, asfaltamento e 

iluminação na Rua Boa esperança no Bairro Novo Uriboca, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.222/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma biblioteca na Escola João Milton 

Dantas, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.238/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie serviços de iluminação pública, limpeza, drenagem, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica na Quadra 09 na Comunidade Recomeçar ao lado 

do Centro Comunitário do Albatroz, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.239/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a desapropriação da área onde está 

localizada a Comunidade Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do Albatroz, para 

discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.711/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a realização de ciclo de palestras 

empreendedor jovem com os seguintes temas: “Como funciona a economia do 

Município”; “A educação como diferencial para alavancar um empreendimento”; 

“Legalização trazendo benefícios para o Município” e “Como legalizar meu pequeno 

negócio”, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.712/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

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

iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica, passagem 

São João, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.699/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza e 

reforma da caixa d’água do Residencial Mário Couto, para discussão e votação. 
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35. Requerimento nº 2.700/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, revisão em todas as luminárias, terraplenagem, drenagem, meio fio e 

pavimentação asfáltica na Passagem Santa Luzia, Rua Paulo Sexto no Bairro Mirizal, para 

discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 2.707/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio e pavimentação 

asfáltica na Alameda Bom Pollo, Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 


