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PAUTA DA 94ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

1. 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 2ª discussão e 2ª 

votação.  

 

2. Projeto de Lei nº 172/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o Programa 

Municipal de Prevenção às Doenças nos Profissionais no âmbito da Rede Municipal de Ensino de 

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

 

3. Requerimento nº 239/2017, 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 Vinte e Nove de Maio, no Bairro 

Mirizal, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 240/2017, 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 Castanheira, no Bairro São 

Francisco, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 243/2017, 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 Oeste, Bairro São Francisco, 

perímetro entre Travessa Santo Amaro e Rua Leste, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 245/2017, 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 Sete de Setembro, Bairro São 

Francisco, perímetro entre Rua Treze de Outubro e Rua da Mangueira, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 246/2017, 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 Travessa da Assembleia, Bairro São 

Francisco, para discussão e votação. 
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8. 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. 

 

9. 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 Guarasuco, para discussão 

e votação. 

 

10. 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. 

 

11. Requerimento nº 943/2017, 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 Bárbara, Comunidade Guarasuco, para discussão e 

votação. 

 

12. 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. 

 

13. Requerimento nº 3.317/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal, através da Secretaria de Saúde, realize “Campanha de Prevenção e Conscientização da 

Síndrome ou Transtorno do Pânico”, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 3.320/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de limpeza, terraplenagem, iluminação 

pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico da Rua tapioca, Residencial Dú Pará, 

Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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15. Requerimento nº 3.321/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a cobertura da Passarela do Mercado Municipal de Marituba, 

para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 3.322/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, serviço de recuperação e obstrução da cratera da boca de lobo 

na esquina da Quadra 08 com Quadra 10, da Rua principal do Bairro Nova Marituba, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 3.323/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de limpeza, recuperação asfáltica e 

iluminação pública da Passagem Santa Luzia, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 3.324/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a cobertura da Passarela do IESP, para discussão e votação. 

 

19. Indicação nº 282/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

disponibilize na Rede Municipal de Saúde assistência psicológica e social aos alunos vítimas de 

bullying, para discussão e votação. 


