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PAUTA DA 83ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2019. 

 

 

1. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Denomina 

de “Nelson Coelho Serrão”, o Centro de Convenções de Marituba e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Indicação nº 202/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

incentive a recuperação de áreas históricas buscando parcerias com o Governo Federal, Governo 

Estadual, empresas privadas e entidades multilaterais, para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 185/2017, de autoria  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 dos 

Milagres, Residencial Jardim de Deus, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 205/2017, de autoria  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 de diversos trechos de sua extenção, 

meio fio e calçamento da Rua Visão, Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e 

votação. 

 

5. Requerimento nº 206/2017, de autoria  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 

Liberdade, Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 207/2017, de autoria  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 Santa Rita 

de Cássia, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 208/2017, 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 da Travessa Deus é Fiel, Residencial Jardim 

Visão, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 881/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

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

conserto e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua São 

Raimundo, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 



                             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

2 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

 

9. Requerimento nº 883/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

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

conserto e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa 

Canaã, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 885/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

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

conserto e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem 

Joana D’Arc, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 886/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

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

conserto e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem 

São Luiz, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 889/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

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

conserto e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem 

Sol Nascente, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 2.637/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a borrifação de inseticida através de “carro fumacê” para 

combater os mosquitos transmissores de doenças no Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 3.117/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de limpeza de valas e desobstrução dos bueiros da 

Rua Bom Jesus, com Aluízio Alves, em frente a casa n 07, QD 20, do Bairro Mário Couto, para 

discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 3.128/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a aquisição de uma ambulância para o Abrigo João Paulo II, Bairro Dom 

Aristides, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 3.129/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie capacitação contínua para funcionários na área da saúde sobre hanseníase, 

para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 3.130/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a distribuição do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) nas escolas do 

município de Marituba, para discussão e votação. 
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18. Indicação nº 226/2019, de autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto à Secretaria Municipal de Saúde, a abertura de Unidades Básicas de Saúde, assim 

como Farmácias Municipais no período noturno, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 3.134/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a reforma e revitalização da quadra coberta no Residencial 

Viver Melhor, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 3.149/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municpal 

providencie a reforma e revitalização das três quadras cobertas localizada na Q17 no Residencial 

Viver melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 3.154/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica de parte da via principal que fica entre 

as quadras 16 e 17 do Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 3.157/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente em caráter de urgência a retomada das obras da Praça Central 

do Bairro União, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 3.163/2019, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a ampliação dos banheiros da Escola Paulo Freire com instalação de barras de 

acessibilidade, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 3.164/2019, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de salas de aula e um auditório na escola Paulo Freire, para 

discussão e votação. 


