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PAUTA DA 75ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 137/2019, de autoria da Mesa Diretora, que Dispõe sobre a Organização, 

Criação e Atualização dos Cargos e Salários, Estrutura Organo-Funcional, Quadro Comissionado e as 

Funções Gratificadas da Câmara Municipal de Marituba, e dá outras providências, para ser 

encaminhado às Comissões de Justiça e Finanças, para análise e parecer. 

 

2. Indicação nº 015/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie um Projeto de Lei que venha unificar o fardamento escolar da rede municipal de ensino e 

que neste projeto possa estar assegurado a distribuição de forma gratuita, para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 2.480/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie parceria entre Prefeitura, SESPA e Abrigo João Paulo II, para abrigamento 

dos idosos do Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 2.481/2018, de autoria do Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a criação da Feira da Economia Solidária do Município de Marituba, para 

discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 2.547/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de proteção da ponte sobre o Rio Uriboca ao lado da BR 316, 

para discussão e votação.  

 

6. Requerimento nº 2.653/2018, de autoria do Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação na Rua da 

Ameixeira no Bairro Campina Verde, para discussão e votação. 

 

7. Indicação nº 145/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a reiteração da execução do serviço de limpeza, troca ou manutenção dos 

tubos da Rua Cláudio Barbosa da Silva com Rua Antônio Bezerra Falcão, no Bairro Centro, para 

discussão e votação. 

 

8. Indicação nº 146/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde, a disponibilidade de atendimento dos 

Agentes de Saúde e Endemias, bem como acesso integral aos serviços do Posto de Saúde da Família” 

Haifa Gabriel”, para as áreas: Agrícola, Village e demais quadras que se encontram descobertas de 

tais serviços, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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9. Indicação nº 167/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o prefeito 

Municipal providencie a limpeza, retirada dos entulhos, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da 1ª Alamenda na Comunidade Vitória, no Bairro Decouville, para discussão 

e votação. 

 

10. Indicação nº 173/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a limpeza, retirada de entulhos e abertura das valas, na Rua Antônio 

Armando, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 3.031/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que o 

Presidente desta Casa Legislativa providencie a criação da Comissão Temporária Especial, para 

estudo de soluções definitivas e a tomada de posição pela Câmara Municipal em relação ao problema 

do “Lixão da Revita”, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 180/2017, 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 José, 

Residencial Monte das Oliveiras, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 181/2017, 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 Bom 

Pastor, Residencial Monte da Oliveiras, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 182/2017, 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 Rosa de 

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

 

15. Requerimento nº 183/2017, 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 das 

Flores, Residencial Monte das Oliveiras, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 184/2017, 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 das 

Flores, Residencial Jardim de Deus, Bairro Canaã, para discussão e votação. 
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17. Requerimento nº 810/2017, 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 São Francisco, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 812/2017, 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 Jesus é Amor, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 813/2017, 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 Bons Amigos, Comunidade Riacho 

Doce, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 814/2017, 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 Oliveira, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 815/2017, 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 Lisboa, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 2.906/2018, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a cobertura da quadra de Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 2.909/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie  junto ao setor competente a disposição de uma linha de micro-ônibus para o Residencial 

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

 

24. Requerimento nº 2.910/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie  junto ao setor competente a construção de uma creche em tempo integral no Residencial 

Parque dos Umaris, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 
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25. Requerimento nº 2.935/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, iluminação pública, 

pavimentação asfáltica e saneamento básico da Rua Viturina Oliveira, Residencial do Peti, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.970/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma da parada de ônibus que fica localizada em frente ao supermercado 

El Shaday, para discussão e votação.  

 

27. Requerimento nº 2.971/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma da parada de ônibus que fica localizada em frente a Emater, para 

discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.972/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a conscientização com os moradores da Rua Raimundo Barbosa Santana, pois  

os mesmos estão jogando lixo doméstico e entulhos na rua provocando a criação de bichos 

transmissores de doenças, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.973/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma e reconstrução da parada de ônibus localizada em frente ao Banco 

do Brasil na BR 316, sentido saída para Benevides, pois a mesma corre o risco de desabamento, para 

discussão e votação. 

 

30.  Requerimento nº 2.974/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma e reconstrução da parada de ônibus localizada em frente ao 

Mercado Municipal na BR 316, sentido saída para Belém, pois a mesma corre risco de desabamento, 

para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.975/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a restauração das paradas em frente ao Bairro Almir Gabriel na BR 316, para 

discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.976/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie um sistema de abastecimento de água para a escola Paulo Freire, localizada a 

Rua do Contorno, no Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.979/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a climatização das salas de aula da escola Paulo Freire, localizada a Rua do 

Contorno, no Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.981/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a revitalização do refeitório da escola Paulo Freire, localizada a Rua do 

Contorno, no Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 
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35. Requerimento nº 3.032/2019, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que este Poder 

Legislativo realize uma Audiência Pública, para tratar sobre Segurança Pública no município de 

Marituba, oficiando convite as autoridades competentes e a sociedade em geral, para discussão e 

votação. 

 

36. Requerimento nº 2.995/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação publicada da Rua Raimundo 

Barbosa Santana, no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 2.997/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação pública da Passagem Mãe Luiza, 

no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 2.999/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Passagem Del Rei, no Bairro Boa 

Vista, para discussão e votação. 

 

39. Requerimento nº 3.000/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Travessa Duque de Caxias, no 

Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 3.007/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Passagem Mãe Luiza, no Bairro Boa 

Vista, para discussão e votação. 


