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PAUTA DA 93ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

1. Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça; de Finanças; de Educação, Saúde e 

Assistência Social; e de Obras Públicas e Terras, respectivamente, nº 153/2019; nº 026/2019; nº 

010/2019 e nº 007/2019, sobre o Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo, que Cria e 

delimita 20 bairros, com definição de delimitação dos bairros no Município de Marituba, Estado do 

Pará, para discussão e votação. 

 

2. Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo, que Cria e delimita 20 bairros, com 

definição de delimitação dos bairros no Município de Marituba, Estado do Pará, para 1ª discussão e 1ª 

votação.  

 

3. Projeto de Lei nº 174/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o Reconhecimento de 

Caráter Educacional e Formativo do Jiu Jitsu e Muay Thai, permitindo a celebração de parcerias para 

inserção nos estabelecimentos da rede pública de ensino de Marituba, e dá outras providências, para 

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

 

4. Projeto de lei nº 175/2019, de autoria do Ver. João Pereira, que Institui no Município de Marituba, 

o Dia Municipal de visibilidade Lésbica e de luta contra o Feminicídio e Lesbocídio e dá outras 

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

 

5. Requerimento nº 234/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem Val, no Bairro Santa Lúcia II, 

para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 235/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Oswaldo Melo, no Bairro Santa 

Lúcia II, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 236/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua do Covão, no Bairro Santa Lúcia 

II, para discussão e votação.  
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8. Requerimento nº 237/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento ou embloquetamento de concreto, meio fio e calçamento da 

Alameda Diana, no Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 238/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Igarapé da Mata, Bairro Mirizal, 

perímetro entre a Rua Primeiro de Maio e Rua Alfredo Calado, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 939/2017, 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 Vinicius de Moraes, Comunidade Guarasuco, para 

discussão e votação.  

 

11. Requerimento nº 941/2017, 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 São Pedro, Comunidade Guarsuco, para discussão 

e votação.  

 

12. Requerimento nº 942/2017, 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 Severo, Comunidade Guarasuco, para discussão e 

votação.  

 

13. Requerimento nº 944/2017, 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 Vila Nova, Comunidade Guarasuco, para discussão 

e votação. 

 

14. Requerimento nº 945/2017, 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 Santo Antônio, Comunidade Guarasuco, para 

discussão e votação. 
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15. Requerimento nº 3.305/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a instalação de lixeiras no canteiro da Rua Fernando Guilhon, 

para discussão e votação.  

 

16. Requerimento nº 3.306/2019, 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 Rua Hemengarda, bairro Decouville, para discussão e 

votação.  

 

17. Requerimento nº 3.307/2019, 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 Rua 03 de abril (Usina), Estrada da Pirelli, bairro 

Decouville, para discussão e votação.  

 

18. Requerimento nº 3.308/2019, 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 Rua da Sagri, bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 3.310/2019, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que seja estendido o Projeto Natal dos Sonhos 2019 para a Rua do Fio, no 

Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 3.311/2019, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que seja estendido o Projeto Natal dos Sonhos 2019 para a Rua Boulevard das 

Águas, no Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 3.313/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que providencie a 

substituição das lâmpadas, da rua  Padre Romeu entre a rua Raimundo Santana Barbosa e rua Pedro 

Mesquita, para discussão e votação. 

 

22.  Requerimento nº 3.314/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que providencie 

instalação de bocal e lâmpadas nos postes existentes, na rua Prosperidade, com rua Renascer no bairro 

São João, para discussão e votação. 

 

23. Indicação nº 275/2019, 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 a 

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”, no Bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação. 
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24. Indicação nº 279/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal  

construção um Hospital Infantil na rede Municipal, para discussão e votação.  

 

25. Indicação nº 280/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

solicite a construção do terminal de ônibus no “final de linha” na Avenida João Batista, no bairro 

Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

 

 


