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PAUTA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 

 

1. Parecer nº 009/2017, da Comissão de Justiça, sobre 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 discussão e votação. 

 

2. 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 às Comissões de Finanças e 

Saúde, para análise e parecer. (Cópia no caderno do Dia 04/05/2017) 

 

3. Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria do Ver Allan Besteiro, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de incluir atividades com o Tema: “Ética e Cidadania” no contexto 

didático pedagógico nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Marituba e dá outras providências, para 2ª discussão e 2ª votação. (Cópia no caderno 

do dia 16/03/2017). 
  

4. Projeto de Lei nº 013/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que institui os 

Eventos tipo manifestações religiosas evangélicas denominadas: Jesus Alegria e Cristo 

Folia no Calendário Cultural Oficial de eventos e datas comemorativas no Município 

de Marituba, para 2ª discussão e 2ª votação. (Cópia no caderno do dia 16/03/2017) 

 

5. Projeto de Lei nº 014/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que institui a Semana 

Municipal da conscientização Combate ao Tabagismo e dá outras providências, para 2ª 

discussão e 2ª votação. (Cópia no caderno do dia 16/03/2017) 

 

6. Requerimento nº 1.160/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Praça no Bairro Novo Horizonte II, que 

disponha de playground e quadra poliesportiva, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 18/05/2017) 
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7. Requerimento nº 1.168/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Unidade de Ensino Infantil (Creche) no 

Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

18/05/2017) 

 

8. Requerimento nº 1.170/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, instalação de 

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

iluminação pública da Travessa São Francisco, entre Rua São Francisco e 1º de 

Janeiro, Bairro Nova União, para discussão e votação.  (Cópia no caderno do dia 

18/05/2017) 

 

9.  Requerimento nº 1.554/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de terraplenagem e asfaltamento da Rua Regina 

Guimarães lote 48, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. (Cópia no 

caderno do dia 18/05/2017) 

 

10. Requerimento nº 1.566/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

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

Bairro Imperial, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 18/05/2017) 

 

11. Requerimento nº 1.563/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de terraplenagem, e asfaltamento da Rua Madre 

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

18/05/2017) 

 

12. Requerimento nº 1.567/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie, junto ao Governador do Estado, solicitando um Terminal 

Rodoviário para Marituba, para discussão e votação.  (Cópia no caderno do dia 

18/05/2017) 
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13. Requerimento nº 175/2017*, 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, recuperação 

asfáltica de diversos trechos de sua extensão, meio fio e calçamento da Rua São 

Francisco, Bairro Novo, para discussão e votação.  

 

14. Requerimento nº 189/2017*, 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 Nicolino, Bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação. 

 

15. Requerimento nº 190/2017*, 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 Rua Bom Sossego, Bairro Novo Horizonte, 

perímetro entre Rua da Cerâmica e Rua do Fio, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 194/2017*, 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 Rua Bom Jardim, Bairro Novo Horizonte II, para 

discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 195/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem 

das Flores, Bairro Novo Horizonte II, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 292/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie promoção de Atividades Culturais nas Praças públicas, 

para discussão e votação. 
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19. Requerimento nº 294/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação Programa de Prevenção a Gravidez – 

PROGESTA, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 295/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito municipal providencie a construção do Centro Integrado de Reabilitação – 

CIR, para discussão e votação.  

 

21. Requerimento nº 296/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação Consórcio Intermunicipal de Saúde, 

para discussão e votação.  

 

22. Requerimento nº 298/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação do segundo cursinho Pré-vestibular, para 

discussão e votação.  

 

23. Requerimento nº 514/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie terraplenagem, tubulação, meio fio, drenagem, limpeza e 

asfalto na Rua Village Francesa, parque Verde, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 516/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Bela Vista, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 518/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a desapropriação da área do Centro Comercial do Bairro São 

Francisco, na Rua da Cerâmica, entre quarta e quinta, em frente ao Centro de Saúde, 

para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 519/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie iluminação pública na BR 316, que liga o limite de 

Ananindeua, Marituba e Benevides, para discussão e votação. 
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27. Requerimento nº 521/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie câmera de segurança para o colégio João Milton Dantas, 

localizado na Rua do Fio com a Cerâmica, no Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 794/2017*, 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 Carneiro, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

29. Requerimento nº 795/2017*, 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 Rejane Guimarães, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

30. Requerimento nº 797/2017*, 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 dos Navegantes, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

31. Requerimento nº 868/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança no Mercado 

Municipal “Simão Jatene”, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 869/2017*, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança na Praça Matriz, 

para discussão e votação.  
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33. Requerimento nº 1.118/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua Lourival Santana, Bairro Almir Gabriel, para discussão 

e votação. 

 

34. Requerimento nº 1.119/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua Madre Tereza, no Bairro Almir Gabriel, para discussão 

e votação. 

 

35. Requerimento nº 1.120/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

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

votação. 

 

36. Requerimento nº 1.121/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua Margarida da Escócia, no Bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 1.124/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo 

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

pavimentação asfáltica da Rua Raimundo França, no Bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 1.338/2017, 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 Vitória Régia no Residencial Deus Seja Louvado no 

Bairro Canaã, para discussão e votação.  
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39. Requerimento nº 1.339/2017, 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 Perseverança, no Residencial Deus Seja Louvado, no 

Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 1.340/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie título de terras aos moradores da Comunidade São 

Benedito, Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

41. Requerimento nº 1.342/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a implantação de linha de ônibus para o 

deslocamento dos moradores dos Residenciais Total Ville, Bela Cita e Conjunto 

Habitacional Viver Melhor, para discussão e votação.  

 

42. Requerimento nº 1.838/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a reforma do telhado  da escola Municipal de ensino 

Fundamental Padre Romeu Pires Borges, para discussão e votação. 

 

43. Requerimento nº 1.839/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implementação de ciclos de palestras pedagógicas para 

os servidores da educação, para discussão e votação. 

 

44. Requerimento nº 1.840/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

prefeito Municipal providencie implementação de container de coleta seletiva em 

pontos estratégicos do Município, para discussão e votação. 

 

45. Requerimento nº 1.850/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie com urgência o serviço de terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, roçagem, desobstrução de valas e colocação de tubos na Rua 

Vinte de Fevereiro, no Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 
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46. Requerimento nº 1.859/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a pintura de divisão de estacionamento individual, para 

cada veículo a ser estacionado, além de, identificação para idosos e deficientes físico, 

no estacionamento do Ginásio Poliesportivo, para discussão e votação. 

 

47. Requerimento nº 1.864/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

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

limpeza, iluminação pública, terraplenagem, meio fio, instalação de tubos, 

pavimentação asfáltica da Travessa Segunda QD- 02, do Parque das Palmeiras, Bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

48. Requerimento nº 1.866/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a solicitação de aulas de 

reforço para alunos de 1º ao 5º ano com dificuldades escolares em toda Rede 

Municipal, para discussão e votação. 

 

49. Requerimento nº 1.868/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a solicitação de extintores de 

incêndio e lâmpadas de emergência em todas as Escolas da Rede Municipal, para 

discussão e votação. 

 

50.  Requerimento nº 1.869/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

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

limpeza, iluminação pública, drenagem, meio fio, instalação de tubo, pavimentação 

asfáltica da Rua da Sagri, Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

51. Requerimento nº 1.870/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

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

limpeza, iluminação pública, terraplenagem, meio fio, instalação de tubos, 

pavimentação asfáltica de toda extensão da via Rua da Pirelli, Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 
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52. Requerimento nº 1.875/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal apresente a esta Casa de Leis estudos de impactos realizados pelos 

órgãos responsáveis pela liberação do Projeto de implantação da rede de coleta e 

tratamento de esgoto do Conjunto Habitacional Viver Melhor Marituba e, também, as 

análises já realizadas da estação de tratamento de efluentes, em funcionamento e o 

monitoramento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, 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) 


