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PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2017 

 

                                        

1. Projeto de Lei nº 019/2017, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta e cria 

os cargos efetivos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 

Endemias e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça, para 

análise e parecer.  

 

2. Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que 

concede o título honorífico de cidadão de Marituba ao Sr. Francisco de Assis Tavares 

dos Santos, e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que 

concede o título honorífico de cidadão de Marituba ao Sr. Claudio José Gomes Correa, 

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

parecer. 

 

4. Requerimento nº 1.321/2017, 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 Avenida Sete de Setembro, no Residencial Deus Seja Louvado, 

no Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 1.322/2017, 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 Avenida Jesus Salvador, no Residencial Deus Seja Louvado, no 

Bairro Canaã, para discussão e votação. 
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6. Requerimento nº 1.323/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de 01 lombada na entrada do Conjunto 

Marituba I, na Rua Alfredo Calado, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 158/2017*, 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 Rua São João, Bairro Nova União, perímetro entre Travessa 

São Francisco e Travessa São Pedro, para discussão e votação. (Cópia no caderno do 

dia 27/04/2017). 

 

8. Requerimento nº 163/2017*, 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 Filadelfia, Bairro Nova União, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

9. Requerimento nº 164/2017*, 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 Ceará, Bairro Nova União, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

10. Requerimento nº 165/2017*, 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 Borges, Bairro Nova União, perímetro entre a Rua 

Primeiro de Janeiro e Rua São Francisco, para discussão e votação.  
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11.  Requerimento nº 166/2017*, 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 Borges, Bairro Nova União, perímetro entre a Rua 

São Francisco e Rua da Cerâmica, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 773/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto ou instalação de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Rua Antônio Ricardo, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

13.  Requerimento nº 774/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto ou instalação de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Rua Joaquim Veras, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

14. Requerimento nº 775/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto ou instalação de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Rua Irmã Adelaide, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

15. Requerimento nº 776/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto ou instalação de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Rua José Alves, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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16. Requerimento nº 777/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto ou instalação de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Rua Padre Josino, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

17. Requerimento nº 1.147/2017, 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 São Cristóvão, entre Travessa São Francisco e 1º de Janeiro, 

Bairro Nova União, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

18. Requerimento nº 1.148/2017, 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 São Cristóvão, entre Travessa da Cerâmica e Bom Sossego, Bairro 

São Francisco, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

19. Requerimento nº 1.151/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção do Porto Municipal de Marituba, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

20. Requerimento nº 1.153/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maestro 

Carlos Gomes, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.155/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa 

Helena, para discussão e votação. 
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22. Requerimento nº 1.781/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie iluminação pública, capinação, pavimentação asfáltica 

e operação tapa buracos na Rua 19 de Junho, Bairro São João, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

23. Requerimento nº 1.783/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie identificação dos Bairros usando placas de sinalização 

: Decouville, Pirelle, Beija-Flor, Nova Marituba, São João, Santa Lúcia, Santa Clara e 

outros, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

24. Requerimento nº 1.801/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência a construção de uma mureta de proteção 

na Rua Fernando Guilhon nas margens do Rio Uriboca, para discussão e votação. 

(Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

25. Requerimento nº 1.803/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a introdução do açaí no cardápio da merenda escolar, 

para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

26. Requerimento nº 558/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

José, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 559/2017*, de autoria do Ver Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Vista, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 560/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Novo 

Horizonte I, interligando ao Bairro Novo Horizonte II, com academia ao ar livre, para 

discussão e votação. 
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29. Requerimento nº 561/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma quadra poliesportiva na Escola de Ensino 

Fundamental Santo Amaro, no Bairro Riacho Doce, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 562/2017*, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma e ampliação do Centro de Saúde do Bairro Riacho 

Doce, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 273/0217, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção do Distrito Industrial, para discussão e 

votação. 

 

32. Requerimento nº 274/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Gestão junto ao Governo do Estado Implantação da 

Delegacia da Mulher, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 275/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de 

valas, saneamento básico, drenagem e colocação de tubos, na Rua São Miguel no 

Bairro Mário Couto, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 276/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de 

valas, saneamento básico, drenagem e colocação de tubos na Rua São Marcos, no 

Bairro Mário Couto, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 277/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de 

valas, saneamento básico, drenagem e colocação de tubos na Rua São Pedro, no Bairro 

Mário Couto, para discussão e votação. 
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36. Requerimento nº 1.113/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua da Paz, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

37. Requerimento nº 1.114/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua Frei Damião, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

38. Requerimento nº 1.115/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua Jerusalém, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

39. Requerimento nº 1.523/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Passagem 20 de Fevereiro, no Bairro Riacho Doce, para 

discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 1.524/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Alameda das Vitórias, no Bairro Riacho Doce, para 

discussão e votação. 

 

41. Requerimento nº 1.774/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviço de 

limpeza, desobstrução de valas e manutenção tampando buracos de toda a extensão da 

via Rua Paulo VI, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

42. Requerimento nº 1.776/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma Escola 

Creche de tempo integral no Bairro Beira Rio, para discussão e votação. 
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43. Requerimento nº 1.778/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente o retorno das atividades 

praticadas pelos idosos, crianças e adolescentes frequentadores do CRAS Dom Vicente 

Zico, na Rua Raimundo Barbosa, Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

44. Requerimento nº 1.804/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente serviços de limpeza, 

iluminação pública, abertura de valas e manutenção tapando buracos de toda extensão 

da via Passagem Freitas de Moraes, entre Rua Benevides e Piçarreira, Bairro Mirizal, 

para discussão e votação. 

 

45. Requerimento nº 1.806/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente serviços de limpeza, 

abertura de valas e manutenção tapando buracos de toda a extensão da via Passagem 

Almeida, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

46. Requerimento nº 1.048/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

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

Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

47. Requerimento nº 1.049/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

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

bairro Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

48. 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 a sala da 

odontologia da USS Riacho Doce, localizada na Rua dos Navegantes, Bairro Riacho 

Doce, para discussão e votação. 
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49. Moção nº 001/2017, de autoria do Ver. Mello, solicitando que esta Casa de Leis 

encaminhe a presente Moção de Votos de Repúdio ao Grupo Equatorial 

Energia/Celpa, devido as constantes reclamações em relação às cobranças abusivas 

pelo fornecimento de energia elétrica em Marituba, para discussão e votação.. 

 

50. Requerimento nº 495/2017*, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que 

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

básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização, iluminação pública, 

limpeza de valas e calçamento na 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª e 1ª Ruas do Bairro São 

Francisco, para discussão e votação.  (Cópia no caderno do dia 27/04/2017). 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


