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PAUTA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017 

 

1. Projeto de Lei nº 043/2017, de autoria do Vereador Allan Besteiro, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de existência de uma cadeira de rodas em cada agência bancária do 

Município de Marituba e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 047/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera parcialmente a 

redação do Anexo Único da Lei Municipal nº 384/2017, de 25 de agosto de 2017, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

que Concede o Título Honorífico de Cidadão de Marituba ao Senhor Oziel Viana 

Monteiro, conhecido popularmente como “Tafarel”, e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Concede o Título Honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor Wagner Bach Martins, e 

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

 

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Concede o Título Honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor Fábio Sousa de Freitas, e 

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

 

6. Requerimento nº 2.104/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal através da Secretaria de Educação do Município, promova anualmente um 

campeonato com alunos que tocam instrumentos musicais, das escolas da rede municipal 

com premiação, tendo como objetivo a descoberta de talentos para a música, para 

discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 2.110/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal através das Secretarias de Educação e Cultura, promova um evento no mês de 

Outubro para homenagear os professores, em alusão ao dia que se comemora o dia dos 

mesmos, para discussão e votação.  
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8. Requerimento nº 2.111/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal através da Secretaria de Educação, promova um levantamento nas escolas, para 

saber o quantitativo e CID de alunos com deficiência, matriculados na rede de ensino de 

Marituba e a partir desse levantamento, faça-se as devidas adaptações nas salas de recursos 

multifuncionais das escolas, para discussão e votação.  

 

9. Requerimento nº 1.943/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a legalização do Centro Comunitário do Conjunto Jardim dos 

Pardais no Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

10. Requerimento nº 1.944/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma do Centro Comunitário do Conjunto Jardim dos Pardais 

no Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

11. Requerimento nº 1.989/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente que os ônibus que fazem as linhas: 

União e Cerâmica passem a fazer o retorno em frente a UPA do Bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação.  

 

12. Requerimento nº 1.990/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente que os ônibus que fazem as linhas: Nova 

Marituba, Beija-Flor, Decouville e Mário Couto passem a fazer o retorno em frente a UPA 

do Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 2.036/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie em caráter de urgência uma revitalização e ampliação do prédio da 

Casa da Cultura com compras de novas centrais de ar-condicionado e de novos 

equipamentos como: violão, bateria, flauta e guitarra, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 1.370/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas, roçagem 

no Loteamento Jardim Melhoramento Quadra B, localizado no Bairro Decouville, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 14/09/2017) 
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15. Requerimento nº 1.371/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas, roçagem 

no Loteamento Jardim Melhoramento Quadra A, localizado no Bairro Decouville, para 

discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 14/09/2017) 

 

16. Requerimento nº 1.375/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de um semáforo na Rua Primeiro de Maio, 

esquina com Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Centro, para discussão e votação. 

(Cópia no caderno do dia 14/09/2017) 

 

17. Requerimento nº 1.376/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho da Mulher de 

Marituba, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 14/09/2017) 

 

18. Requerimento nº 1.377/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho da Cidade de 

Marituba Lei Municipal nº 282/2013, para discussão e votação.  

 

19. 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. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

20. 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, (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

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

Municipal determine junto à 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. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

22. 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. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 
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23. 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. (Cópia no caderno do dia 17/08/2017) 

 

24. Requerimento nº 330/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro São 

João, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 332/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro 

Japão, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 333/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro 

Jardim Decouville, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 336/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro São 

Francisco, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 03/2017, 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 Cedro, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

29.  Requerimento nº 06/2017, 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 Vitória, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 07/2017, 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 Tiradentes, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 
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31. Requerimento nº 08/2017, 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 Quinta Rua, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 584/2017, 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 Viturina Oliveira, Loteamento Vitória Régia, Bairro Decouville, para discussão e 

votação. 

 

33. Requerimento nº 585/2017, 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 

Alameda Vitória Régia, Loteamento Vitória Régia, Bairro Decouville, para discussão e 

votação. 

 

34. Requerimento nº 586/2017, 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 

Alameda um Loteamento Vitória Régia, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 687/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a reforma e construção de calçadas com acessibilidade 

para deficientes físicos e visuais, meio fio, limpeza dos bueiros, padronização das 

lombadas, sinalização, readequação do trânsito, ampliação e prolongamento da Avenida 

Fernando Guilhon do Bairro Centro até o Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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36. Requerimento nº 928/2017*, 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 São Sebastião, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 2.053/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

tubulação e pavimentação asfáltica na Alameda Xavante, na Rua da Piçarreira, Bairro 

Mirizal, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 2.055/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação 

asfáltica, na Travessa Rosa de Saron, Estrada da Pirelli (Residencial Nova Aliança), para 

discussão e votação. 

 

39. Requerimento nº 2.056/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, 

iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica, na 

Passagem Vitoria, estrada da Pirelli (Residencial Nova Esperança), Bairro Decouville, 

para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 2.057/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação 

asfáltica, na Rua 03 de Abril, Estrada da Pirelli, Bairro Decouville, para discussão e 

votação. 

 

41. Requerimento nº 2.062/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação 

asfáltica, na Rua São Tomé, Bairro Santa Clara, para discussão e votação.  
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42. Requerimento nº 2.106/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal solicite a reforma e manutenção dos brinquedos da Praça Menino 

Deus, para discussão e votação. 

 

43. Indicação nº 043/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda na pavimentação asfáltica da Rua Vinte e Oito de Maio, Bairro 

Mirizal, para discussão e votação. 

 

44. Indicação nº 045/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal proceda com a reforma, ampliação e a construção de uma quadra 

coberta para a prática de esportes na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, no 

Bairro Mirizal, 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). 

 


