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PAUTA DA 77ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2019. 

 

 

1. Projeto de lei nº 136/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a autorização 

para a abertura de crédito adicional especial destinado a atender o Fundo de Honorários Advocatícios 

de Sucubência da Procuradoria Geral do Município de Marituba – FHAS, bem como altera 

parcialmente a Lei Municipal nº 432/2018, e dá outras providências, para ser encaminhado as 

Comissões de Finanças e Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 138/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Institui o “Setembro 

Amarelo” combate ao suicídio no Município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

3. Indicação nº 155/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

analise a possibilidade de criar o IPTU sustentável, concedendo benefícios tributários a contribuinte 

que desenvolverem medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, para discussão e 

votação. 

 

4. Indicação nº 156/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

desenvolva o projeto de um percentual de vagas nas creches e escolas públicas de ensino fundamental 

para filhos de mulherss que sofrem violência doméstica, para discussão e votação. 

 

5. Indicação nº 157/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

viabilize a instalação de câmeras de videomonitoramento nas secretarias municipais, para discussão e 

votação. 

 

6. Indicação nº 159/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

desenvolva o Programa “Frente de Trabalho” junto aos municípes, proporcionando assim 

qualificação profissional e renda para os cidadãos que estão desempregados e em situação de alta 

vulnerabilidade social, para discussão e votação. 

 

7. Indicação nº 160/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

dentro das possibilidades financeiras, proceda com  aquisição de uniformes para todos os servidores 

municipais, para discussão e votação. 

 

8. Indicação nº 171/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

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

pavimentação asfáltica da 5ª Alameda, na “Comunidade Vitória”, no Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 
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9. 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. 

 

10. 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 das Oliveiras, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Requerimento nº 816/2017, 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 Avenida do Produtor, Comunidade Riacho 

Doce, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 817/2017, 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 Brasil, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 818/2017, 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 do Campo, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 
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17. Requerimento nº 820/2017, 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 Vitória, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 826/2017, 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 Passagem Curuauna, Bairro Dom Aristides, 

para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 2.685/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implantação de linha de ônibus Marituba Ver-o-peso, para o bairro Santa 

Clara, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 2.686/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implantação de linha de ônibus Marituba Pátio Belém, para o Bairro Santa 

Clara, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 2.687/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a implantação de busca ativa escolar a crianças e adolescentes fora da escola, 

para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 2.688/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie plano municipal de crianças de 03 a 05 anos fora das creches, para discussão e 

votação. 

 

23. Requerimento nº 2.689/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Plano Municipal para prevenir a violência nas escolas, para discussão e 

votação. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 
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27. 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. 

 

28. 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. 

 

29. Requerimento nº 3.050/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie manutenção da iluminação pública da Travessa São Miguel, Bairro centro, 

para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 3.054/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie manutenção da iluminaço pública da Rua Paulo VI, no Bairro Mirizal, para 

discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 3.056/2019, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a inauguração de um posto de saúde na área da Agrovila São Pedro, para discussão e 

votação. 

 

32. Requerimento nº 3.059/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza retirando o lixo e contêiner 

definitivamente do Mercado Central Simão Jatene, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 3.061/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente uniforme completo, tal como luvas e botas para os agentes de 

limpeza de rua, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 3.062/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente iluminação na frente da escola Cora Tereza Rocha, situada no 

Conjunto Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 3.063/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a necessidade de dois bebedouros e seis ventiladores para a 

escola Eládio Soares, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 3.071/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública do Conjunto 

Habitacional Parque dos Umaris, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 
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37. Requerimento nº 3.057/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie fixação das placas informando a proibição de caminhões e carros parados ao 

longo das vias do Condomínio Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 3.072/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente, no sentido de proceder à alteração para sentido de 

mão dupla nas duas vias, ao longo da Avenida Boulevard das Águas, no Condomínio Residencial 

Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

 

 

 


