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PAUTA DA 85ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2019. 

 

  

1. Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a elaboração da LDO 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Finanças para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 161/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre as diretrizes a 

serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das Políticas Públicas da Primeira Infância e dá 

outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2019, de autoria do Ver. Raimundo Lameira, que 

“Denomina a atual Rua 1º de Maio para Rua da Assembleia de Deus no Bairro Centro”, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

4. Indicação nº 239/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie implantação de um parque ecológico e turístico, com esportes radicais e trilhas pela 

natureza, no refúgio de vida silvestre metropolitano da Amazônia, antigo Parque da Pirelli, para 

discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 3.202/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a aquisição de um veículo adaptado especial para o Centro Especializado de 

Reabilitação, no Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 3.204/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie mudança da Lei do Conselho Municipal de Saúde do Município de Marituba, 

para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 3.205/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implantação nas Unidades Básicas de Saúde programa de extensão de horário 

de funcionamento até às 22 horas no Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

8. Indicação nº 223/2019, de autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito Municipal viabilize a 

aquisição de 50 (cinquenta) a 100 (cem) bandeiras oficiais do município para doação as escolas, 

associações, entidades e principalmente para os grupos culturais e esportivos, para discussão e votação. 
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9. Indicação nº 224/2019, de autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito Municipal providencie 

junto à Secretaria de Saúde a contratação de médico geriatra para atender a população idosa na Rede 

Municipal de Saúde, para discussão e votação.  

 

10. Indicação nº 225/2019, de autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a aquisição de mudas e sementes da 

árvore denominada “Crotalária” (função de repelente natural contra insetos) para distribuição nas 

residências do município pelos Agentes Comunitários de Saúde, para discussão e votação.  

 

11. Indicação nº 236/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal solicite junto ao Governo do Estado a implantação de uma unidade do PARÁPAZ, com 

foco na atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade e para a prevenção, redução e solução dos 

conflitos sociais por meio da inclusão e da disseminação da “Cultura de Paz”, nos Bairros União e São 

Francisco, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 3.208/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que este 

Poder Legislativo solicite junto a Fundação PARÁPAZ, a realização da Ação Cidadania em Marituba, 

para discussão e votação.  

 

13. Indicação nº 237/2019, de autoria do Ver. Salin, indicando que o Prefeito Municipal solicite 

implantação de abastecimento de água para a Comunidade Vai Quem Quer situada na Rua do Fio entre 

Viver Melhor Marituba e Novo Horizonte II, para discussão e votação. 

 

14. Indicação nº 238/2019, de autoria do Ver. Salin, indicando que o Prefeito Municipal solicite a 

reforma da escola Maria do Carmo, aumentando o muro e implantando centrais de ar nas salas, para 

discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 209/2017, 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 Rua Santo Antônio, 

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

 

16. Requerimento nº 211/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de iluminação pública, limpeza de valas, meio 

fio e calçamento da Travessa Bom Sossego, Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 
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17. Requerimento nº 212/2017, 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 da Paz, 

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

 

18. Requerimento nº 213/2017, 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 Rua do Quartel, 

Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 214/2017, 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 Avenida Primeira, 

conjunto Jardim Decouville, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 892/2017, 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 Santa Marta, Bairro Novo Horizonte, 

para discussão e votação.  

 

21. Requerimento nº 893/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

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

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

deficientes físicos na Rua Dr. Moraes, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 894/2017, 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 Natal, Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

23.  Requerimento nº 895/2017, 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 Natal, Bairro Novo Horizonte, para 

discussão e votação. 
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24. Requerimento nº 901/2017, 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 Santo Antônio, Bairro Novo Horizonte, para 

discussão e votação.  

 

25. Requerimento nº 2.638/2018, 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 Velho e Novo Uriboca, para discussão e 

votação. 

 

26. Requerimento nº 3.187/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

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

recuperação asfáltica, iluminação pública da Quadra 13 do Parque das Palmeiras, Bairro Decouville, 

para discussão e votação.  

 

27. Requerimento nº 3.189/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente curso de capacitação em Primeiros Socorros, habilitando os 

Servidores Municipais das ESF (Estratégia Saúde da Família), para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 3.191/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

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

recuperação asfáltica, iluminação pública, na Quadra 17 do Parque das Palmeiras, Bairro Decouville, 

para discussão e votação.  

 

29. Requerimento nº 3.192/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

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

recuperação asfáltica, iluminação pública da Quadra 18 do Conjunto Nova Marituba, para discussão e 

votação. 


