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PAUTA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

1. Mensagem nº 025/2018, do Poder Executivo, informando sobre o veto integral do 

Projeto de Lei nº 035/2017, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 109/2018, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2019 e dá outras providências, para ser 

encaminhado às Comissões de Finanças, de Justiça, de Educação e de Transporte, para 

análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 113/2018, de autoria do Ver. Mello, que Determina que as escolas 

públicas e privadas do Município de Marituba, deverão ter opção de refeições 

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

 

4. Projeto de Lei nº 114/2018, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre atendimento 

diferenciado para portadores de diabetes no Município de Marituba, para ser encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

5. Projeto de Lei nº 119/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o “Programa 

Empreendedor” no âmbito do Município e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

6. Requerimento nº 144/2017, 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 Segunda, Comunidade Portelinha, Bairro São João, para discussão 

e votação. 

 

7. Requerimento nº 145/2017, 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 Deus Proverá, Comunidade Portelinha, Bairro São João, para 

discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 146/2017, 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 Santo Antônio, Bairro Nova União, perímetro entre Rua São Francisco 

e Primeiro de Janeiro, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 148/2017, 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 Joaquim, Bairro Nova União, perímetro entre Rua Bom Sossego e 

Rua São Francisco, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 201/2017, 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 e conclusão asfáltica da Rua 

do Fio, Bairro Novo Horizonte II (dois), perímetro iniciando na Rua Bom Sossego até o 

seu final (Direcional), para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 767/2017, 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 15 de Agosto, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 769/2017, 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 Graciano de Souza, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 779/2017, 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 José Ribamar, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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14. Requerimento nº 780/2017, 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 

Travessa Felipe Soares, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 969/2017, 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 Boa Vista, Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 1.933/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o serviço de recuperação de rede de esgoto e pavimentação 

asfáltica na Passagem da Paz, Bairro Novo Horizonte II, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 2.435/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de proteção na ponte do Igarapé no Bairro 

Nova Marituba com Beija Flor, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 2.436/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de proteção na ponte do Igarapé da Pirelli, 

para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 2.439/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie aquisição e compra de instrumentos musicais para a Banda 

de Música do Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 2.440/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie apoio e incentivos aos pequenos produtores, para 

discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 2.442/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação da Escola de Governo, para discussão e 

votação. 
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22. Requerimento nº 2.644/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que esta Casa 

Legislativa realize uma Sessão Especial convidando a Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA), para que venha dar explicações sobre os altos valores que vem sendo 

cobrado na conta de água dos moradores do Residencial Viver Melhor Marituba, para 

discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 2.865/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a realização de um leilão das 

ambulâncias que já estão sem condições de uso e com o dinheiro arrecadado possa adquirir 

novas ambulâncias, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 2.866/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de uma academia ao ar livre na Praça da Bíblia, na Rua 

da Colônia, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.820/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a manutenção da fiação elétrica, construção da estrutura, 

bem como a aquisição de uma caixa e bomba d’água, gradeamento das portas e janelas, 

construção de uma galeria de esgoto para o Posto de Saúde do Riacho Doce, para 

discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.822/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da WE 23, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 

 

27. Requerimento nº 2.823/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica de WE 22, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 

 

28. Requerimento nº 2.824/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica de WE 21, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 
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29. Requerimento nº 2.862/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, implantação de redes de 

esgoto e galerias de águas pluviais, pavimentação e iluminação pública da Rua Dom 

Aristides, localizada no Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.876/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente o serviço de tubulação na Passagem dos 

Toros, entre Rua da Piçarreira e Rua do Mirizal, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.879/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal implante um sistema de avaliação contínua para avaliar o desempenho, 

que possibilite premiar alunos, professores e escolas que apresentarem durante o ano 

melhor desempenho, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.880/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal crie um Programa de Apoio ao Município para garantir que crianças 

concluam aos anos iniciais de ensino fundamental realmente alfabetizadas, para discussão 

e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.882/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal crie parcerias com a iniciativa privada, que estimulem jovens a ser 

contratados para a obtenção do seu primeiro emprego, para discussão e votação. 

 

34. Indicação nº 137/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal solicite junto ao Governo do Estado a retirada/desativação do Presídio 

PEM I, PEM II e PEM III, neste Município, para discussão e votação. 


