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PAUTA DA 96ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. 

  

 

1. Projeto de Lei nº 179/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe sobre a Campanha 

Municipal de Prevenção e Conscientização da Síndrome ou Transtorno do Pânico, a ser realizada 

anualmente na segunda semana do mês de Setembro, e dá outras providências, para ser encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 180/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a instituição de 

Regime Especial Temporário de Tributação dos Serviços de Engenharia, que serão realizados para a 

construção de linhas de transmissão de energia elétricas e subestações, no Estado do Pará, decorrentes 

da 2ª etapa do Leilão de Transmissão nº 013/2015, realizado pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL (LOTE 23), para ser encaminhado às Comissões de Justiça e de Finanças para 

análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 181/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera ementa e o art. 1º da Lei nº 

323/2015, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os agentes municipais 

responsáveis pela fiscalização do trânsito de Marituba, possuírem Carteira Nacional de Habilitação de, 

no mínimo, categoria B, para acrescentar também a exigência da categoria A, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

4. Requerimento nº 247/2017, 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 São Pedro, 

Bairro São Francisco, perímetro entre Bom Sossego e Rua da Cerâmica, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 1.274/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie reforma, ampliação dos espaços, instalação de brinquedos infantis, implantação 

de uma academia ao ar livre (aparelhos de ginástica) e iluminação da Praça do Conjunto Marituba I, 

para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 1.276/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Praça no Conjunto Albatroz II, com instalação de 

brinquedos infantis, aparelhamento de academia ao ar livre, quiosques, e que a mesma contemple 

adequações para portadores de necessidades especiais e acessibilidade, para discussão e votação. 
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7. Requerimento nº 1.278/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Praça no residencial Jardim Visão, bairro Decouville, com 

instalação de brinquedos infantis, aparelhamento de academia ao ar livre, quiosques, e que a mesma 

contemple adequações para portadores de necessidades especiais e acessibilidade, para discussão e 

votação. 

 

8. Requerimento nº 1.281/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Praça no Bairro Santa Lúcia II, com instalação brinquedos 

infantis, aparelhamento de academia ao ar livre, quiosques, e que a mesma contemple adequações para 

portadores de necessidades especiais e acessibilidade, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 961/2017, 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 Bom Pastor, Comunidade Santa Clara, para 

discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 962/2017, 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 Sousa, Comunidade Santa Clara, para discussão e 

votação. 

 

11. Requerimento nº 964/2017, 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 Avenida Paula Roberta, Comunidade Santa Clara, para 

discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 973/2017, 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 São Jorge, Bairro Nova União, para discussão e 

votação. 

 

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

providencie junto ao setor competente serviço de recuperação e desobstrução da boca de lobo na 

esquina da Quadra 08 com Quadra 10 da Rua principal do Bairro Nova Marituba, para discussão e 

votação. 
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14. Requerimento nº 3.325/2019, de autoria do Ver.  Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente serviço de iluminação pública da Alameda Carapajó, Bairro 

Mirizal, para discussão e votação.  

 

15. Requerimento nº 3.327/2019, de autoria do Ver.  Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente serviço de iluminação pública da Alameda Oliveira, Bairro 

Mirizal, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 3.330/2019, de autoria do Ver.  Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a solicitação de uma faixa cidadã, em frente ao Hospital de 

Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 3.353/2019, de autoria do Ver.  Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a podagem das árvores do canteiro central da BR 316, para 

discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 3.342/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal, solicite junto à Polícia Militar, a instalação de um PM Box no Bairro do Canaã, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 3.332/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que o Presidente 

da Câmara Municipal de Marituba proceda com a criação das Redes Sociais da Câmara Municipal, 

como Twitter, Instagram e Facebook, utilizando-as como mais uma ferramenta de comunicação, para 

discussão e votação. 

 

20. Indicação nº 287/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie implantação de cestas de lixo na Avenida Fernando Guilhon, em toda a sua extensão, para 

discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 290/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie, junto a Secretaria competente, a Guarda Municipal para os Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS II e AD durante o horário de atendimento aos usuários, para discussão e votação. 

 

22. Indicação nº 284/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie o adicional de periculosidade para os Guardas Municipais, para discussão e votação. 


