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PAUTA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 

  

 

1. Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Marituba, referente ao exercício 

financeiro de 2013, Processo nº 1370012013-00, responsáveis Sr. Wildson Araújo de 

Mello (Período 01/01 a 12/05/13), Sr. Olenilson Augusto Pinheiro Serrão (Período 

13/05 a 15/05/13), Sr. Francisco Oliveira Besteiro (Período 16/05 a 31/08/13) e Sr. 

Elivan Campos Faustino (Período 01/09 a 31/12/13), para ser encaminhado à 

Comissão de Finanças para análise e emissão de Projeto de Decreto Legislativo. 

 

2. Projeto de Lei nº 036/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre o 

plantio de árvores frutíferas em logradouros, praças, parque e escolas da rede 

municipal de ensino e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

3. Requerimento nº 1.762/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de calçadão, limpeza, 

drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica e iluminação da Passagem Flávio 

Almeida com a Rua João Marinho, no Bairro Pato Macho, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 1.763/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Faixa de Pedestre na BR 316 em frente ao Ginásio Municipal 

de Marituba, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 1.764/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente Faixa de Pedestre na BR 316 em 

frente ao Condomínio Salinas, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 1.765/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente uma linha de ônibus no Bairro Boa 

Vista Centro, com final da linha no campo da Sagre, para discussão e votação. 
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7. Requerimento nº 1.894/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie outra Empresa de ônibus para o Bairro Mário Couto, para 

discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 839/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem 

Santarém, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 844/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Padre 

Dubois, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 846/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem 

Nossa Senhora de Nazaré, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 848/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Pires 

Monteiro, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 887/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua da 

Feirinha, bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 
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13. Requerimento nº 1.359/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os títulos das terras do Loteamento Fé em Deus, 

localizado na Rua Novo Uriboca, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. (Cópia 

no caderno do dia 10/08/2017) 

 

14. Requerimento nº 1.360/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva na Escola 

João Milton Dantas, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 10/08/2017) 

 

15. Requerimento nº 1.361/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de poços artesianos nas Unidades 

Escolares de Educação Infantil e Creches do Município de Marituba, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 10/08/2017) 

 

16. Requerimento nº 1.362/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de poços artesianos nas escolas 

Municipais de Ensino Fundamental do Município de Marituba, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 10/08/2017) 

 

17. Requerimento nº 1.364/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de conserto de bueiros danificados no 

Conjunto Marituba I na Rua Principal e outras quadras do Conjunto, para discussão e 

votação. (Cópia no caderno do dia 10/08/2017) 

 

18. Requerimento nº 1.279/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma piscina com adequações e 

formatos a prática da hidroterapia no Centro de Diagnóstico Inácio Kúri Gabriel, para 

discussão e votação. 
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19.  Requerimento nº 1.282/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie que seja encaminhado à SEMMA a 

solicitação de elaboração e desenvolvimento de um projeto amplo e contínuo em 

conjunto com a população civil organizada, para o reflorestamento urbano de nossa 

cidade, com doação de mudas de árvores nativas e adaptáveis a nossa região e clima, 

anexo com folhetos explicativos ao plantio destas mudas e a importância de replantar, 

para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 1.285/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma praça no residencial Nova 

Decouville Bairro Decouville, com instalações 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. 

 

21. Requerimento nº 1.286/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de uma área para construção de uma 

feira livre no Bairro Nova União, com suas devidas adequações, a bem de funcionar 

observando os critérios exigidos sobre o ponto de vista funcional e de higiene plena, 

para discussão e votação.  

 

22. Requerimento nº 1.287/2017*, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção de um Centro Municipal de 

Formação Profissionalizante, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 351/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie criação do Restaurante Popular, para discussão e 

votação. 

 

24. Requerimento nº 352/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação dos Jogos Municipais da Juventude, Terceira 

Idade e do Portador de Necessidades Especiais, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 353/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Cursos de Qualificação dos Profissionais da educação 

Infantil, para discussão e votação. 
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26. Requerimento nº 354/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Cursos de Qualificação dos Profissionais da Saúde, 

para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 355/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Incentivo e apoio a Cursos profissionalizantes nos 

Bairros, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 574/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Lúcia II, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 575/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma praça com playground no Bairro Riacho 

Doce, para discussão e votação, 

 

30. Requerimento nº 577/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine junto a concessionária responsável pela cobrança que será devida 

pela distribuição de água potável nos Bairros União, São Francisco, Novo Horizonte, 

Novo Horizonte II e Bairro Novo, que o ônus pelo uso desse benefício seja somente 

taxado ou gratuito de acordo com o levantamento prévio de renda familiar, para 

discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 580/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Centro, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 581/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de um posto de saúde nos Pardais (Bairro 

Decouville), para discussão e votação. 
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33. Requerimento nº 1.979/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal realize durante o mês de Julho Amarelo, nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), nas Unidades de Saúde da Família (UBSF), levando a mesma as escolas 

e órgãos públicos do município de Marituba, levando maiores informações à 

população, quanto a importância de ações voltadas à prevenção, diagnóstico e 

tratamento de hepatite, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 1.495/2017, de autoria do Ver. Raí, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Unidade Básica de Saúde para atender o 

Conjunto Residencial Albatroz e os Bairros Santa Lúcia I e II, Beira Rio e a 

Comunidade Campina Verde e adjacência, para discussão e votação. 

 

35. Indicação nº 018/2017, de autoria do Ver. Raí, indicando que o Prefeito Municipal 

viabilize a implantação de equipe da Guarda Municipal para garantir a segurança da 

população comerciante e patrimônio do Município no Mercado Municipal, localizado 

no Bairro Centro de Marituba, bem como as demais feiras e mercados, para discussão 

e votação. 

 

36. Indicação nº 20/2017, de autoria do Ver. Raí, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie o serviço preventivo de limpeza e manutenção dos poços e da caixa 

d’água do Sistema de Abastecimento de água no Bairro São Francisco, 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) 


