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PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017 

 

 

1. Projeto de Lei nº 015/2017, de autoria do Poder executivo, que Altera dispositivo da 

Lei nº 372, de 28 de dezembro de 2016, que cria a Companhia e Desenvolvimento 

Industrial de Marituba – CODIM, e adota outras providências, para ser caminhado às 

Comissões de Justiça e Finanças para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 016/2017, de autoria do Poder executivo, que Altera dispositivos da 

Lei nº 367, de 28 de dezembro de 2016, que cria o Conselho de Orientação e 

Desenvolvimento Econômico de Marituba – CONDEC, para ser encaminhado às 

Comissões de Justiça e Finanças para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 017/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a 

criação da Secretaria Municipal de Juventude e Inclusão – SEJUDI, e dá outras 

providências, para ser encaminhado às Comissões de Justiça, Finanças e Educação, para 

análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 018/2017, de autoria do Poder Executivo, que Institui o Serviço de 

Inspeção Municipal SIM, de Produtos de Origem Animal no Município de Marituba, 

para ser encaminhado às Comissões de Justiça e Saúde, para análise e parecer. 

 

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

que Denomina de “Dom Aristides Pirovano” a Praça no Bairro Dom Aristides em frente 

ao Hospital Divina Providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

6. Requerimento nº 35/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Unidade Básica de Saúde, no Bairro 

Novo Horizonte Dois, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 154/2017*, 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 Passagem São Sebastião, Bairro Nova União, perímetro entre a 

Rua Bom Jesus e Travessa São Francisco, para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 155/2017*, 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 Passagem São João, Bairro Nova União, perímetro entre a 

Passagem São Cristóvão e Travessa São Joaquim, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 156/2017*, 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 Passagem São Cristóvão, Bairro Nova União, perímetro entre a 

Rua São Francisco e Primeiro de Janeiro, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 268/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação da Casa do Hipertenso e Diabético, para 

discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 269/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de um Centro Especializado em Saúde da 

Mulher, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento n 270/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do Centro de Reabilitação para Portadores 

de Necessidades Especiais, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 271/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de mecanismo de acesso à internet Wifi livre 

e gratuito nas Escolas Municipais, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 272/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de mecanismo de acesso à internet wifi livre 

e gratuito nas Praças Públicas, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 549/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Escola em tempo Integral no Bairro Japão, 

para discussão e votação. 
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16. Requerimento nº 550/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Escola em Tempo Integral no Bairro Novo 

Uriboca, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 551/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Escola em tempo Integral no Bairro 

Piçarreira, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 552/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Escola em Tempo Integral no Bairro 

Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 553/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Escola em Tempo Integral no Bairro Santa 

Clara, para discussão e votação.   

 

20. Requerimento nº 766/2017*, 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 das Flores, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 768/2017*, 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 Antônio Armando, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 770/2017*, 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 César Moraes Leita, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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23. Requerimento nº 771/2017*, 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 João Batista, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 772/2017*, 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 Irmão Canuto, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 1.098/2017, de autoria do Ver. Manelzinho, 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. (Cópia no caderno do dia 23/03/2017) 

 

26. Requerimento nº 1.099/2017, de autoria do Ver. Manelzinho, 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. (Cópia no caderno do dia 23/03/2017) 

 

27. Requerimento nº 1.100/2017, de autoria do Ver. Manelzinho, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura de valas, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da Alameda Santa Bárbara, na Comunidade Santa Fé, Bairro Decouville, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 23/03/2017) 

 

28. 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. (Cópia no caderno do dia 

23/03/2017) 

 

29. 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. 

(Cópia no caderno do dia 23/03/2017) 
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30. 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. (Cópia no caderno do dia 23/03/2017) 

 

31. 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. (Cópia no caderno do dia 23/03/2017) 

 

32. 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. (Cópia no 

caderno do dia 23/03/2017) 

 

33. Requerimento nº 1.309/2017, 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 na Passagem Jeová Giré, Comunidade São Benedito, Agrovila São 

Pedro, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 1.310/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de um CRAS (Centro de referência de 

Assistência Social) no Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 1.312/2017, 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 na Passagem Império, Comunidade São Benedito, Agrovila São 

Pedro, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 1.313/2017, 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 na Passagem Esperança, Comunidade São Benedito, Agrovila São 

Pedro, para discussão e votação. 
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37. Requerimento nº 1.314/2017, 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 na Passagem da Paz, Comunidade São Benedito, Agrovila São Pedro, 

para discussão e votação. 

38. Requerimento nº 1.649/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente em caráter de urgência a construção de 

uma Unidade Saúde da Família (USF), Bairro Mário Couto, para discussão e votação. 

 

39. Requerimento nº 1.650, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços e manutenção de 

tubo quebrado causando buracos em via pública, localizado na Rua da Piçarreira esquina 

com a pracinha da Antônio Bezerra Falcão, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 1.651, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente serviços de recuperação e manutenção 

de via, tapando os buracos existentes na Rua da Piçarreira, Bairro Mirizal, para discussão 

e votação. 

 

41. Requerimento nº 1.655/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e implantação de academia 

ao ar livre na Praça Nova Esperança, localizada no final da Rua da Piçarreira, Bairro 

Mirizal, para discussão e votação. 

 

42. Requerimento nº 1.669/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente solicitando a sinalização vertical e 

horizontal da Avenida Principal, do Conjunto Marituba I, para discussão e votação. 

 

43. Requerimento nº 1.671/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a contratação de  um (a) médico (a) Pediatra para 

Unidade de Saúde da Família do Uriboca, para discussão e votação. 

 

44. Requerimento 1.672/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a implantado de um laboratório para realização de exames 

laboratoriais, na Unidade de Saúde da família do Uriboca, para discussão e votação. 
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45.  Requerimento nº 1.674/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a contratação de um (a) médico (a) Ginecologista para 

Unidade de Saúde da Família do Uriboca, para discussão e votação. 

 

46. Requerimento nº 1.675/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de um laboratório para realização de 

exames laboratoriais, na unidade de saúde, do Bairro Nova Marituba, para discussão e 

votação. 

 

47. Requerimento nº 1.677/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de um laboratório para realização de 

exames laboratoriais, na Unidade de Saúde da Família Haifa Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

48. 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. (Cópia no Caderno do dia 23/03/2017) 

 

49. 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. (Cópia no Caderno do dia 23/03/2017) 

 

50. 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. (Cópia no Caderno do dia 23/03/2017) 

 

51. 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. (Cópia no Caderno do dia 

23/03/2017) 

 

52. Requerimento nº 992/2017, 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, sinalização, iluminação 

pública, limpeza de valas e calçamento, na Avenida São Francisco, no Bairro Novo 

Horizonte, para discussão e votação. 
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53. Requerimento nº 997/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento e iluminação pública, na Rua Olaria, bairro Pedreirinha, para 

discussão e votação.  

 

 

 

* Matérias com preferência na reapresentação, conforme Parágrafo único do art. 102 da 

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


