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PAUTA DA 78ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2019. 

 

 

1. Parecer Compartilhado das Comissões Justiça e Finanças, respectivamente, nºs 146/2019 e 

23/2019, sobre o 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 discussão e votação. 

 

2. 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 1ª discussão e 

1ª votação. 

 

3. Parecer nº 147/2019, da Comissão de Justiça, sobre o 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 discussão e votação. 

 

4. 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 1ª discussão e 1ª votação. 

   

5. Projeto de Lei nº 139/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre a 

proibição da utilização de veículos movidos à tração animal no perímetro urbano do Município de 

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

parecer. 

 

6. Projeto de Lei nº 140/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre medidas para a 

identificação, tratamento e acompanhamento de educandos com dislexia e/ou TDAH na Rede 

Municipal de Educação e dá outra providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

7. Indicação nº 161/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

através de meios legais e órgão responsável, possa determinar para sejam recolhidos os veículos que 

estejam abandonados nas vias públicas e demais logradouros de nossa cidade, para discussão e 

votação. 

 

8. Indicação nº 163/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

proceda com a construção de novos banheiros nas praças principais de nossa cidade, para discussão e 

votação. 
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9. Indicação nº 164/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

analise a possibilidade de conceder isenção de IPTU aos aposentados e pensionistas de baixa renda, 

que são proprietários de um único imóvel, para discussão e votação.  

 

10. Indicação nº 176/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

viabilize junto ao setor competente o cadastro do Programa Saúde na Escola (PSE), executado pelo 

Governo Federal, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 484/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de revisão da iluminação pública, limpeza e 

desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da 

Travessa Boa Vista, no Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

12. Indicação nº 181/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de praça pública com playground e academia de ginástica ao ar 

livre no Residencial Parque dos Umaris, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

13. Indicação nº 182/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma e ampliação da Unidade de Estratégia Saúde da família – ESF do 

Bairro Santa Lúcia, para discussão e votação.  

 

14. Requerimento nº 3.074/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que  este 

Poder Legislativo solicite audiência ao Excelentíssimo Senhor Governador  Helder Barbalho, para 

tratar das soluções definitivas para o problema do “Lixão da Revita”, para discussão e votação. 

 

15. 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.  

 

16. 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.  

 

17. 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.  
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18. 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.  

 

19. 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.  

 

20. Requerimento nº 833/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Passagem Castro, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 835/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Travessa Rio Branco, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 840/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Passagem Fernando Amorim, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 847/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Passagem Nazaré, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 849/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Passagem Laras, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.690/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Plano Municipal para crianças até 12 anos acima do peso ideal no Município 

de Marituba, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.691/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Plano Municipal para verificar taxa de abandono escolar do ensino 

fundamental na zona rural, para discussão e votação. 
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27. Requerimento nº 2.693/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie no calendário cultural do município a festa junina dos feirantes, no último 

sábado do mês de junho, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.694/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Plano Municipal de crianças de 06 a 11 anos fora das escolas, para discussão e 

votação. 

 

29. Requerimento nº 2.695/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Plano Municipal para garantir políticas públicas sociais de qualidade para 

crianças e adolescentes vulneráveis e excluídos, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.939/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente reparos na iluminação da Rua Robson Matos, no Bairro Almir 

Gabriel, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 3.005/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Rua Raimundo Barbosa Santana, no 

Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 3.010/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Rua Claudio Moreno, no Bairro 

Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 3.015/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asafáltica da Rua Antônio Costa Dias, no Bairro 

Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 3.066/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de limpeza, abertura de valas, recuperação 

asfáltica, iluminação pública da Rua do Uriboca Velho, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 3.078/2019, de autoria do Ver. Manoel Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal, providencie junto a Deputada Michele Begot, para que interceda ao Governador Helder 

Barbalho, a recuperação, revitalização e reforma da Escola Estadual José Edmundo Queiroz, para 

discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 3.086/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a regularização do serviço de coleta de lixo e informe aos moradores da área o 

dia da coleta, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 
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37. Requerimento nº 3.087/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma do Consultório Odontológico da Unidade de Saúde Maria do 

Perpétuo do Socorro Couto, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 3.088/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a contratação de médico para a Unidade de Saúde Maria do Perpétuo do 

Socorro Couto, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

39. Requerimento nº 3.089/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie aquisição de medicamentos para a Unidade de Saúde Maria do Perpétuo do 

Socorro Couto, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 


