
                            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   

PAUTA DA 57ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. 

 

1. 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 2ª discussão e 2ª votação. (Cópia no 

caderno do dia 09/08/2018) 

 

2. 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 2ª discussão e 2ª votação. (Cópia no caderno do dia 09/08/2018) 

 

3. 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 2ª 

discussão e 2ª votação. (Cópia no caderno do dia 09/08/2018) 

 

4. 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 2ª discussão e 2ª 

votação. (Cópia no caderno do dia 09/08/2018) 

 

5. Parecer da Comissão de Justiça nº 067/2018, sobre Projeto de Lei nº 060/2017, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a instalação de Câmeras de monitoramento 

de segurança nas escolas públicas municipais e estabelece área escolar de segurança e dá 

outras providências, para discussão e votação. 
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6. Projeto de Lei nº 060/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a 

instalação de Câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e 

estabelece área escolar de segurança e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Finanças para análise e parecer. 

 

7. Parecer da Comissão de Justiça nº 068/2018, sobre Projeto de Lei nº 068/2018, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre a Climatização das Salas de Aulas 

das Escolas Públicas Municipais do Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

8. Projeto de Lei nº 068/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre a 

Climatização das Salas de Aulas das Escolas Públicas Municipais do Município de 

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

 

9. Parecer da Comissão de Justiça nº 069/2018, sobre Projeto de Lei nº 069/2018, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, que Dispõe sobre a criação do Programa “Medicamento 

em Casa” de distribuição gratuita de medicamentos de uso contínuo e dá outras 

providências, para discussão e votação. 

 

10. Projeto de Lei nº 069/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que Dispõe sobre a 

criação do Programa “Medicamento em Casa” de distribuição gratuita de medicamentos 

de uso contínuo e dá outras providências, para ser encaminhado às Comissões de Finanças 

e de Saúde, para análise e parecer. 

 

11. Parecer da Comissão de Justiça nº 070/2018, sobre Projeto de Lei nº 080/2018, de 

autoria do Ver. Mello, que “Institui o Programa Merenda nas Férias, e fixa outras 

providências”, para discussão e votação. 
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12. 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 

Finanças para análise e parecer. 

 

13. Requerimento nº 124/2017, 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 Bom Jesus, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 125/2017, 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 Fé em Deus, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 126/2017, 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 Santa Clara Dois, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 127/2017, 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 Oliveira, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 128/2017, 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 Veloso, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 
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18. Requerimento nº 390/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação na Prefeitura Municipal do Programa Menor 

Aprendiz, de acordo com a Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000, para discussão e 

votação. 

 

19. Requerimento nº 487/2017 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 na Primeira e 

Segunda Alamedas no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 1.928/2017 de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação da 2ª Unidade de Acolhimento Institucional no 

Município de Marituba para crianças e adolescentes, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.930/2017 de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a climatização de todas as salas de aulas da Escola 

Municipal Nadéia Guimarães, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1.931/2017 de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie expansão das equipes NASF’s nas Unidades de Saúde, 

para discussão e votação. 

 

23. 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. 

 



                            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   

24. 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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 

 

28. Requerimento nº 2.240/2017, 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 Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do 

Albatroz, para discussão e votação. 
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29. Requerimento nº 2.241/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie posteamento e expansão da energia elétrica na 

Comunidade Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do Albatroz, para discussão e 

votação. 

 

30. Requerimento nº 2.243/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

terraplenagem e pavimentação asfáltica na Quadra 10, Comunidade Recomeçar ao lado do 

Centro Comunitário do Albatroz, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.244/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

terraplenagem e pavimentação asfáltica na Quadra 07, Comunidade Recomeçar ao lado do 

Centro Comunitário do Albatroz, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.245/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

terraplenagem e pavimentação asfáltica na Quadra 08, Comunidade Recomeçar ao lado do 

Centro Comunitário do Albatroz, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.713/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que a 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marituba encaminhe ofício ao Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara dos Deputados Federais, Deputado Rodrigo Maia, manifestando 

total apoio ao Projeto de Lei nº 4.754/2016, que altera a redação do art. 39 da Lei Federal 

nº 1.079 de 10 abril de 1950, tipificando como crime de responsabilidade dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal a usurpação de competências do Poder Legislativo ou do Poder 

Executivo, pugnando pela aprovação de tal Projeto, para discussão e votação. 


