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PAUTA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

1. Mensagem de Veto nº 026, de 25 de outubro de 2018, de autoria do Poder 

Executivo, informando sobre o veto integral do Projeto de Lei nº 059/2017, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça, para análise e parecer.  

 

2. Projeto de Lei nº 115/2018, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das Instituições Bancárias disponibilizarem espaço físico para descanso de 

idosos e portadores de deficiência física na área dos caixas eletrônicos do Município de 

Marituba e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 120/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Dispõe sobre 

incentivos a educação e melhoria de qualidade do ensino municipal criando a premiação 

Escola Nota 10 no Município de Marituba, e dá outras providências, para ser encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 121/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Proíbe a 

construção, concessão de alvará, alienação e desapropriação de bens, assim como, a 

celebração de convênios, referentes à instalação de presídios e/ou similares no Município 

de Marituba e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

5. Requerimento nº 150/2017, 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 Lírio dos Vales, Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 151/2017, 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 Gerônimo, Bairro Nova União, para discussão e votação. 
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7. Requerimento nº 152/2017, 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 das Flores, Bairro Nova União, para discussão e votação.  

 

8. Requerimento nº 172/2017, 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 Santiago, Bairro Nova União, perímetro entre Passagem Padre Cícero 

e Rua Primeiro de Janeiro, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 174/2017, 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, recuperação asfáltica de 

diversos trechos de sua extensão, meio fio e calçamento da Primeira Rua, Bairro Novo, 

para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 781/2017, 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 João Paulo II, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 788/2017, 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, 

Rua Santa Catarina, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 796/2017, 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, 

Rua Nestor Guimarães, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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13. Requerimento nº 798/2017, 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 Vilage, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 799/2017, 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 Antônio Alves, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 2.466/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a Semana da Igualdade Racial, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 2.469/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Conferência Municipal de Cultura e Esporte, para 

discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 2.470/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie fomento a Pesca Artesanal, Piscicultura e Mariscos, para 

discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 2.471/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie fomento à Cadeia Produtiva de Fruticultura e Criações, 

para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 2.472/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Capacitar os Produtores Rurais, para discussão e votação. 

 

20. 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. 
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21. 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. 

 

22. 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. 

 

23. Requerimento nº 2.867/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a instalação de uma academia ao ar livre 

na Praça Jarbas Passarinho em frente à Câmara Municipal de Marituba na Rua da Colônia 

no Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. 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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28. 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. 

 

29. Requerimento nº 2.881/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ampliar o número de Escolas em Tempo Integral, para 

discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.887/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o fortalecimento de ações preventivas contra o uso de 

álcool e drogas por meio de campanhas de conscientização e de combate ao Tráfico de 

Drogas nas Escolas da Rede Municipal, para discussão e votação.  

 

31. Requerimento nº 2.888/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a ampliação nos serviços de prevenção e atendimento 

médico e psicossocial de adolescentes vítimas de maus-tratos e exploração sexual, para 

discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.891/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente o serviço de tubulação em frente ao sítio 

do Vadico na Rua do Mirizal, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.892/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente o serviço de tubulação em frente à Loja 

de Materiais de Construção Pacífico na Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Mirizal, para 

discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.893/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente o serviço de tubulação em frente ao Bar 

Bola Branca na Rua da Piçarreira, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 2.894/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente o serviço de revisão da bomba e 

manutenção da caixa d’água da Rua Principal do Novo Uriboca, Bairro São João, para 

discussão e votação. 
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36. Requerimento nº 2.895/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que 

o Presidente deste Poder Legislativo solicite audiência com a Defensora Pública Geral, 

para tratativas de melhorias nos atendimentos realizados pela Defensoria Pública neste 

Município, para discussão e votação. 

 

37. Indicação nº 134/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda na construção e sinalização dos abrigos de parada de 

Transporte Coletivo nos dois sentidos da Avenida Boulevard das Águas no Residencial 

“Viver Melhor Marituba”, para discussão e votação. 

 

38. Indicação nº 141/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal efetive o novo piso salarial para os Agentes de Endemias e Agentes 

comunitários, conforme a Lei nº 13.708/18, para discussão e votação. 

 

39. Moção nº 007/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, solicitando que esta Casa de 

Leis encaminhe a presente Moção de Pesar à família da Senhora Maria Bernadete Queiros 

Rebelo, mais conhecida como Dona Berna, Presidente do “Bloco Vai Quem Quer”, para 

discussão e votação. 


