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PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017 

 

 

1. Requerimento nº 72/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a instalação de um polo ou anexo da Casa da Cultura, 

no Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

2. Requerimento nº 73/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a instalação de um polo ou anexo da Casa da Cultura, 

no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 74/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a instalação de um polo ou anexo da Casa da Cultura, 

no Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 149/2017*, 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 Dois de Maio, Bairro Nova União, para discussão e 

votação. 

 

5. Requerimento nº 153/2017*, 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, conclusão 

asfáltica, meio fio e calçamento da Passagem São Cristóvão, Bairro Nova União, 

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

 

6. Requerimento nº 263/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de um micro sistema de abastecimento de 

água no Residencial Jardim Decouville, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 264/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Creche no Bairro Almir Gabriel, 

para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 265/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Creche no Bairro Uriboca, para 

discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 266/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Creche no Bella Citta I e II, para 

discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 267/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal faça gestões junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para que 

seja instalado em Marituba o seu Cartório Eleitoral, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 542/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral no Bairro Riacho 

Doce, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 543/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral no Bairro Mário 

Couto, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 546/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola creche em tempo integral no Bairro 

Canaã, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 547/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral no Bairro Cecon, 

para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 548/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral no Bairro Beija-

Flor, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 726/2017*, 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 da Paz, Comunidade Santa Lúcia I, para discussão e votação. 
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17. Requerimento nº 752/2017*, 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 Pires Monteiro, Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 761/2017*, 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 Valente, Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 764/2017*, 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 Edson Luiz, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 765/2017*, 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 José Rainha, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.045/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma praça com quadra coberta no 

Bairro Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1.047/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma praça com quadra coberta no 

Bairro Riacho Doce, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 1.599/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, a criação de um posto da 

Guarda Municipal, para garantir a segurança na praça Nossa senhora da Paz, localizada 

no Bairro Novo, para discussão e votação. 
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24. Requerimento nº 1.601/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente para que reforce o 

policiamento, no Bairro Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 1.603/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente para que reforme e equipe q 

sala da odontologia da USS Riacho Doce, localizada na Rua dos Navegantes, no Bairro 

Riacho Doce, para discussão e votação.  

 

26. Requerimento nº 1.098/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Alameda São João, na Comunidade Santa Fé, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 1.099/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Alameda São Domingos, na Comunidade Santa Fé, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 1.100/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Alameda Santa Bárbara, na Comunidade Santa Fé, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 1.183/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de recuperação asfáltica e manutenção na Rua 

Segunda, Bairro São Francisco, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 1.186/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica e manutenção da via, assim como o serviço de iluminação 

pública, da Alameda Bom Sossego, Bairro São Francisco, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 1.195/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica e manutenção das vias, assim como o serviço de iluminação 

pública, na Travessa São Tomé, entre Rua da Cerâmica e Bom Sossego, Bairro São 

Francisco, para discussão e votação. 
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32. Requerimento nº 1.197/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica e manutenção da via, assim como o serviço de iluminação 

pública, na Travessa Treze de Outubro, entre Rua da Cerâmica e Bom Sossego, Bairro 

São Francisco, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 1.198/2017*, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica e manutenção da via, assim como o serviço de iluminação 

pública da Passagem Padre Cícero, Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 1.222/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de praça com academia de saúde anexa no 

Bairro São João, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 1.223/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o serviço de implantação de projeto do sistema de 

saneamento básico para o loteamento Campo Verde, localizado no Bairro São João, 

para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 1.229/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie construção de praça com academia de saúde anexa no 

Conjunto Albatroz, no Bairro Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 1.230/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica na travessa Joana D’arc, na Rua Novo Uriboca, Bairro São João, para 

discussão e votação.  

 

38. Requerimento nº 1.304/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a ampliação e reforma do Conselho Tutelar de 

Marituba, localizado na Avenida João Paulo II, Bairro Dom Aristides, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 16/03/2017). 

 

39. Requerimento nº 1.305/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental 
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no Residencial Salinas, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 16/03/2017). 

 

40. Requerimento nº 1.306/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma creche no Residencial Salinas, no 

Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

16/03/2017). 

 

41. Requerimento nº 1.307/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e 

iluminação pública e água encanada, no Condomínio Raimundo Freire, Rua da Sagri 2ª 

Alameda, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 16/03/2017). 

 

42. Requerimento nº 1.308/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e 

iluminação pública e água encanada, no Condomínio Raimundo Freire, Rua da Sagri 1ª 

Alameda, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 16/03/2017). 

 

43. Requerimento nº 1.493/2017, de autoria do Ver. Boni, requerendo do o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de pavimentação em frente do Bairro 

Almir Gabriel, com a construção de uma praça, com toda estrutura: arborização, espaço 

físico para lanchonetes, academia ao ar livre, com sistema viário e ciclovia, para 

discussão e votação. 

 

44. Requerimento nº 1.678/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie para que seja implantado um laboratório para realização 

de exames laboratoriais, na Unidade de Saúde da Família do Bairro São João, para 

discussão e votação. 

 

45. Requerimento nº 1.679/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie para que contrate um(a) médico(a) pediatra para a 

Unidade de Saúde do Bairro São João, para discussão e votação. 

 

46. Requerimento nº 1.681/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie para que contrate um(a) médico(a) Pediatra para a 

Unidade de saúde da Família Haifa Gabriel, para discussão e votação. 
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47. Requerimento nº 1.682/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie para que contrate um (a) médico (a) Ginecologista para 

Unidade de Saúde da Família Haifa Gabriel, para discussão e votação. 

 

48. Requerimento nº 1.683/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie para que contrate um(a) médico(a) Ginecologista para 

Unidade de Saúde da Família do Bairro São João, para discussão e votação. 

 

49. Requerimento nº 1.644/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie atender em toda Rede Municipal de ensino, aos alunos 

portadores de necessidades especiais tipo cadeirante, conforme segue: Mesa tipo 

carteira escolar adaptadas, rampas de acessibilidade, professores devidamente 

qualificados e meio de transporte adequado, para discussão e votação. 

 

50. Requerimento nº 1.645/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo ao 

Prefeito Municipal prazo para inauguração da creche que fica localizada no Conjunto 

Jardim dos Pardais, no Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

51. Requerimento nº 1.646/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie pavimentação asfáltica, ação tapa buracos, capinação e 

varrição, no Conjunto Jardim dos Pardais, Quadra 10, bairro Decouville, para discussão 

e votação. 

 

52. Requerimento nº 1.538/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie estudo de viabilidade de mudança de sentido de mão 

dupla para mão única nas Ruas do Bairro Novo, da Primeira a Nona Rua, e da Avenida 

João Paulo II à Rua São Francisco, para discussão e votação. 

 

53. Requerimento nº 494/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de serviços de 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, sinalização, 

iluminação pública, limpeza de valas e calçamento na Rua Jovelina Morgado e Rua 

Inácio Gabriel, no Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

54. Requerimento nº 497/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de serviços de 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, sinalização, 
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iluminação pública, limpeza de valas e calçamento na Passagem Xavier, no Bairro 

Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

 

 

55. Requerimento nº 498/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de serviços de 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, sinalização e iluminação pública na 

Travessa Três Irmãos, no Bairro São Francisco, para discussão e votação. 

 

56. Requerimento nº499/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de serviços de 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, sinalização, 

iluminação pública, limpeza de valas e calçamento na Brotinho, no Bairro da 

Pedreirinha, para discussão e votação. 
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* Matérias com preferência na reapresentação, conforme Parágrafo único do art. 102 da 

Resolução nº 03/2016 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba) 


