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PAUTA DA 82ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 154/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera o artigo 2º e incisos da 

Lei Municipal nº 266, de 11 de novembro de 2011, e acrescenta o inciso VIII, para ser encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e parecer.  

 

2. Projeto de Lei nº 155/2019, de autoria do Ver. Mello, que Estabelece o atendimento 

emergencial aos alunos portadores de diabetes e epilepsia, no âmbito da Rede Municipal de Ensino 

em Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 156/2019, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe da obrigatoriedade de 

Nutricionista em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de Marituba, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 157/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui sobre a doação de 

dízimos e ofertas, as igrejas que professam a fé no Deus criador dos céus e da terra, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

5. Indicação nº 219/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, manutenção da iluminação 

pública, manutenção e/ou pavimentação asfáltica da Alameda São João, Bairro Dom Aristides, para 

discussão e votação. 

 

6. Indicação nº 221/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie revisão da iluminação pública, limpeza e abertura das valas, regularização da 

coleta de lixo, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Alameda São Raimundo, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 3.131/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que este 

Poder Legislativo solicite providências  urgentes para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Marituba e ao Ministério Público Estadual sobre a suposta prática de crime ambiental pela não 

observância dos requisitos da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, dos empreendimentos da 

Direcional e/ou Viver Melhor Marituba, onde estariam despejando rejeitos de esgoto sanitário sem 

tratamento no leito do Rio Mocajatuba no Bairro União, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 853/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

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

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

acessibilidade para deficientes físico, na Alameda da Oficina Ortopédica, Bairro Dom Aristides, para 

discussão e votação. 
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9. Requerimento nº 874/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança dentro e no entorno do Ginásio de 

Esporte, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 878/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie 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 Santa Cruz, Bairro Novo Horizonte, para 

discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 879/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie 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 22 de Janeiro, Bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação. 

 

12. Requerimento nº 880/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie 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 Presidente Kenedy, Bairro Novo Horizonte, Para 

discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 3.041/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie compra de tablet aos Agentes Comunitários de Endemias (ACE), para 

discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 3.042/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie compra de tablet aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para discussão e 

votação. 

 

15. Requerimento nº 3.125/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de um telefone na UPA do município de Marituba, para discussão 

e votação. 

 

16. Requerimento nº 3.126/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie aquisição de cadeiras de rodas no cursinho municipal na Rua do Fio com a 

Rua da Reicon, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 3.127/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal solicite à secretaria competente  construção de uma rampa para pessoas com necessidades 

especiais e cadeirantes, em frente ao prédio do cursinho municipal na Rua do Fio com a Rua da 

Reicon, para discussão e votação. 
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18. Requerimento nº 3.095/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a reforma do forro dos anexos da Escola Cora Tereza Silva 

Rocha, para discussão e votação 

 

19. Requerimento nº 3.111/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente especialistas tal como pneumologista e dermatologista para o 

Hospital Augusto Chaves Rodrigues, para discussão e votação.  

 

20. Requerimento nº 3.112/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

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

iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica, no Loteamento Sol 

Nascente, localizado no Parque das Palmeiras, antigo campo do irmão, Bairro Decouville, para 

discussão e votação.  

 

21. Requerimento nº 3.113/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente novos carros para serviços funerários, para discussão e 

votação.  

 

22. Requerimento nº 3.119/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de limpeza, abertura de valas e iluminação pública 

da Rua 29 de Maio, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 3.168/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implantar uma equipe Estratégica Saúde da Família no Bairro da Cerâmica, 

para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 3.171/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie recuperação da manta asfáltica, limpeza e sinalização da Travessa Dezembro, 

Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 3.174/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal designe ao setor competente uma vistoria na central de abastecimento de água do 

Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 3.175/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal designe ao setor competente a construção de minifeiras no Residencial Viver Melhor 

Marituba, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 3.176/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a doação de um terreno na Alça Viária para instalação da Fábrica da empresa Cacau 

Show, para discussão e votação. 
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28. Requerimento nº 3.177/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie incentivos  Fiscais, por tempo determinado, que visem à instalação da Fábrica da 

empresa cacau Show em nosso município, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 3.178/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a realização de cursos profissionalizantes para os nossos munícipes específicos para o 

empreendimento da empresa Cacau show, para discussão e votação. 


