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PAUTA DA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

1. Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre medidas 

de prevenção e de combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito 

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

para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 131/2019, de autoria do Poder Executivo, que Cria o Programa de Educação 

Profissional e Tecnológica, no âmbito do município de Marituba, denominado “Marituba 

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

 

3. Projeto de Lei nº 133/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de existência de uma Carteira de Identificação do Autista (CIA) do Município de 

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

parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 134/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre que as 

empresas que prestam serviço à Prefeitura Municipal de Marituba, contratem jovens para a ocupação 

do primeiro emprego e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

5. Projeto de Lei nº  135/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Dispõe sobre o incentivo e 

organização dos Grêmios Estudantis na cidade de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

6. Indicação nº 143/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a criação do Programa Municipal de Ajuda de Custo, destinado aos estudantes 

universitários e de cursos técnicos profissionalizantes que não disponham de recursos suficientes para 

custear as despesas dos cursos em instituições públicas e/ou particulares de ensino, para discussão e 

votação. 

 

7. Indicação nº 147A/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a construção da Unidade de Saúde da Família – USF, no Conjunto “Parque 

dos Umaris”, Bairro Uriboca,  para discussão e votação. 

 

8. Indicação nº 148A/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie o serviço de instalação da iluminação pública na Comunidade da “Ocupação 

Vitória”, bairro Decouville, para discussão e votação. 
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9. Indicação nº 149A/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de Creche Infantil e de Escola de Ensino Fundamental no 

“Conjunto dos Umaris”, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

10. Indicação nº 147/2019, de autoria da Vereadora Chica, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) a 

reforma, ampliação e estruturação da Escola em Regime de Convênio Santa Tereza d’Ávila, no 

Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

11. Indicação nº 148/2019, de autoria da Vereadora Chica, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) a 

reforma, ampliação e estruturação da Escola em Regime de Convênio Nossa Senhora do Rosário, no 

Bairro Centro, para discussão e votação. 

12. Indicação nº 149/2019, de autoria da Vereadora Chica, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) a 

reforma, ampliação e estruturação da Escola EEEFM Presidente Dutra, no Bairro São João, para 

discussão e votação. 

 

13. 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. 

 

14. 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, meio fio e calçamento da Primeira 

Rua, Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 177/2017, 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 Oliveira, 

Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 178/2017, 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 São 

Francisco, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 179/2017, 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 dos 

Milagres, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã, para discussão e votação. 
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18. Requerimento nº 804/2017, 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 Cinco, Agrovila São Pedro, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 805/2017, 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 Seis, Agrovila São Pedro, para 

discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 806/2017, 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 Sete, Agrovila São Pedro, para 

discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 807/2017, 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 São Benedito, Agrovila São Pedro, 

para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 809/2017, 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 Alameda São Raimundo, Comunidade Riacho 

Doce, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 2.588/2018, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de raspagem e abertura de valas na Rua Angelim, localizada no 

loteamento Campo Verde, Bairro São João, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 2.985/2019, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que esta Casa 

Legislativa, em caráter de urgência, realize Audiência Pública com o Ministério Público, SEMA, 

Prefeitura Municipal de Marituba, Fórum Fora Lixão de Marituba, para tratar da destinação do lixo 

após o fechamento do Empreendimento, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.813/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal contrate um médico alergista no Centro de Diagnóstico, localizado no Bairro Dom 

Aristides, para discussão e votação. 
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26. Requerimento nº 2.814/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal implante geradores de energia própria no Hospital Dr. Augusto Chaves Rodrigues, para 

discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.826/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da WE18, localizada no Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.832/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da WE10, localizada no Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.833/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de limpeza, tubulação e pavimentação asfáltica da WE 05, 

localizada no Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.836/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução da cobertura da quadra de esportes da E.M.E.F. Novo Horizonte, 

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

 

31. Requerimento nº 2.839/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução da cobertura da quadra de esporte da E.M.E.F. Nossa Senhora da 

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

 

32. Requerimento nº 2.902/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza de valas, roçagem, asfaltamento e manutenção de iluminação pública 

na Passagem Bom Pastor, localizada na Comunidade Nova Aliança, Estrada da Pirelli, para discussão 

e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.969/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma da parada de ônibus localizada em frente ao Banpará, para 

discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.937/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente,  informações a esta Casa de Leis sobre em que situação se 

encontra a Defesa Civil do Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 2.948/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente, reparos na iluminação pública da Rua Zero no Bairro Novo, 

para discussão e votação. 
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36. Requerimento nº 2.950/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente, reparos na iluminação pública da Rua da Piçarreira, Alameda 

Xavante, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 2.990/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação pública da Travessa Duque de 

Caxias, Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 2.993/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação pública da passagem Del Rei, 

Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

39. Requerimento nº 2.963/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução dos serviços de limpeza pública da Passagem Brito, Conjunto 

Marituba I, Bairro do Mirizal, para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 2.964/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie para que seja executado em baixo da ponte do Rio Uriboca na BR 316 obras 

de limpeza para retirada do excesso de aterros e lixo para desobstrução do fluxo das águas, para 

discussão e votação. 

 

41. Requerimento nº 2.965/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie execução dos serviços de meio fio, limpeza de valas, saneamento básico, 

iluminação pública, terraplenagem, asfaltamento e calçamento da Rua Santos Dumont, entre 

Passagem Décima e Travessa São Raimundo, no Bairro do Uriboca, para discussão e votação. 

 

42. Requerimento nº 2.966/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução dos serviços de limpeza pública da Rua da Liberdade, 

Comunidade São João Paulo II, Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

43. Requerimento nº 2.968/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução dos serviços de meio fio, limpeza de valas, asfaltamento e 

calçamento da Travessa São Raimundo, localizada na Rua Santos Domont, Bairro Uriboca, para 

discussão e votação e votação.  


