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PAUTA DA 97ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019. 

  

 

1. Projeto de Lei nº 182/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Dispõe sobre a implantação de 

ações preventivas e combate à depressão em adolescentes nas escolas de Marituba”, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 183/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a autorização de 

doação ao Estado do Pará, de área pública de propriedade do Município de Marituba, localizada na 

Passagem Bom Sossego, S/N, Bairro Nova União, para fim exclusivo e específico de implantação da 

USIPAZ – USINA DA PAZ DE MARITUBA, e dá outras providências, para ser encaminhado às 

Comissões de Justiça e de Terras, para  análise e parecer. 

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Denomina de 

“Miguel Lacerda da Silva” a creche localizada na Comunidade Nova Decouville, 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 3.335/2019, 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 3.343/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal solicite a Secretaria de Assistência Social de Marituba que faça o cadastro de moradores de 

rua, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 3.331/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza nos Cemitérios Públicos do Município, para homenagem do dia de 

Finados, para discussão e votação.  

 

20. Requerimento nº 3.352/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a regularização do abastecimento de água da Travessa Jovelina Morgado, entre 

Rua do Fio e Rua da Bica, para discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 292/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura de valas, manutenção e/ou pavimentação asfáltica 

da Rua Assis Dória com a Rua Manoel de Souza, no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação.  


