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PAUTA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

1. Projeto de Lei nº 059/2017, de autoria do Ver. Mello, que autoriza o Chefe do Poder 

Executivo e Legislativo Municipal a realização da Semana Municipal dos Conselhos 

Tutelares e dá outras providências, para 2ª discussão e 2ª votação. 

 

2. Projeto de Lei nº 101/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que declara e reconhece 

de utilidade pública para o município de Marituba, o Instituto Profissionalizar de 

Capacitação Profissional – IPCP, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise 

e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 103/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a 

divulgação da relação dos medicamentos colocados à disposição da população pela rede 

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

 

4. Requerimento nº 129/2017, 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, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 130/2017, 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 Nelson Gonçalves, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 
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6. Requerimento nº 131/2017, 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 Ceará, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 132/2017, 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 da Bacabeira, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 133/2017, 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 Vera Cruz, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 748/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, 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 Bairro 

Novo, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 750/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, 

conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da 

via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa B do Bairro 

Novo, para discussão e votação. 
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11. Requerimento nº 751/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, 

conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da 

via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Nossa Senhora 

da Paz, no Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 753/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, 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 da Reicon, no 

Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 754/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, 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 José Júlio, no 

Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 1.952/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a revitalização do Cemitério José de Arimatéia, para 

discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 1.953/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a revitalização do Cemitério da Colônia, para discussão e 

votação. 
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16. Requerimento nº 1.991/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a instalação de uma Feira Coberta no Conjunto Direcional, 

para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 2.045/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie reforma do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e 

Drogas (CAPS-AD), localizado na Rua da Piçarreira, nº 300, Bairro Mirizal, para 

discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 2.046/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal no Parque Imperial 

com 06(seis) salas de aulas, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 2.334/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie capacitação contínua para os servidores da área da 

Assistência Social, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 2.335/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie construção de Sala de Leitura em todas as Escolas 

Municipais e Conveniadas, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 2.336/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e implementação de uma Central de 

Compostagem, para discussão e votação.  

 

22. Requerimento nº 2.337/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie apoio aos Produtores Rurais que trabalham com hortaliças 

e plantas medicinais no município de Marituba, para discussão e votação. 
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23. Requerimento nº 2.755/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal solicite que a Secretaria de Obras conclua o fechamento do buraco na 

Avenida Central com a Rua “E” do Conjunto Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 2.756/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie em caráter de urgência, em parceria com a Procuradoria Geral do 

Município e a Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), a notificação da empresa 

Direcional e demais responsáveis no sentido de resolver os problemas que vem sendo 

causado pelo vazamento do esgoto sanitário do Residencial Viver Melhor, na Rua São 

Francisco, próximo a Escola Otília Begot, no Bairro União, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.760/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de calçadão, limpeza, drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica e iluminação da Passagem Mãe Luiza, no Bairro Boa vista, para 

discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.766/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente um convênio para que os idosos possam 

praticar hidroginástica acompanhada por profissionais capacitados, para discussão e 

votação. 

 

27. Requerimento nº 2.767/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie em caráter de urgência uma parada de ônibus em frente à Rua do 

Presídio na BR 316, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.779/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma estação de ônibus no canteiro central em 

frente o Conjunto Marituba I, 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   

 

29. Indicação nº 011/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a limpeza, abertura das valas, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica da Rua Santa Marta, na Comunidade Presente de Deus, Bairro 

Santa Clara, para discussão e votação. 

 

30. Indicação nº 028/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda a reforma do abrigo no ponto de parada de transporte coletivo 

nos dois sentidos da rodovia BR 316, em frente ao Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 


