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PAUTA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 

 

1. Parecer nº 032 /2017, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 040/2017, de 

autoria do Poder Executivo, que Estabelece e define critérios para cobrança da Taxa 

Ambiental, pelo exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental, de 

competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, em conformidade 

com a Lei Municipal nº 306, de 23 de dezembro de 2014 e a resolução COEMA nº 120 de 

28 de outubro de 2015, para discussão e votação. 

 

2. Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo, que Estabelece e define 

critérios para cobrança da Taxa Ambiental, pelo exercício regular do poder de polícia 

administrativa ambiental, de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

SEMMA, em conformidade com a Lei Municipal nº 306, de 23 de dezembro de 2014 e a 

resolução COEMA nº 120 de 28 de outubro de 2015, para 1ª discussão e 1ª votação. 

(Cópia no caderno do dia 14/09/2017) 

 

3. Projeto de Lei nº 044/52017, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a colocação 

de banheiros químicos adaptados para portadores de necessidades especiais nos eventos 

realizados no município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 045/2017, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre a proibição do 

corte do serviço de fornecimento de energia elétrica no município e dá outras 

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

 

5. Projeto de Lei nº 046/2017, de autoria do Ver Mello, que “Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo e Legislativo Municipal, a conceder 01 (um) dia de folga remunerada aos 

servidores público municipal na data de seus respectivos aniversários e dá outras 

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

 

6. Projeto de Lei nº 048/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a “Semana 

Municipal de Conscientização sobre Doação de Sangue” e estabelece procedimentos que 

visam divulgar, conscientizar e incentivar a doação de sangue, no município de Marituba, 

para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 
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7. Requerimento nº 582/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de um posto de saúde na ocupação do Pet, localizado 

no Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 1.582/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a criação do PCCR, o transporte de viaturas e motos, curso de 

capacitação e novo fardamento, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 1.595/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie uma Quadra Poliesportiva coberta na Escola Maria do Carmo no 

Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 1.689/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie o retorno dos Jogos Estudantis de Marituba, para discussão e 

votação. 

 

11. 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. (Cópia no 

caderno do dia 21/09/2017) 

 

12.  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. (Cópia 

no caderno do dia 21/09/2017) 

 

13. 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. (Cópia no 

caderno do dia 21/09/2017) 
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14. 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. (Cópia no 

caderno do dia 21/09/2017) 

15. Requerimento nº 337/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize com urgência a construção do Centro Comunitário de 

Multiuso no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 338/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize com urgência a construção do Centro Comunitário de 

Multiuso no Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 339/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize com urgência a construção do Centro Comunitário de 

Multiuso no Bairro Albatroz, para discussão e votação.  

 

18. Requerimento nº 340/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize com urgência a construção do Centro Comunitário de 

Multiuso no Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 405/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a revitalização da praça Antônio Perdigão Bastos (Praça 

Matriz), para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 1.379/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho Antidrogas de 

Marituba, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.380/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho Alimentar e 

Nutricional de Marituba, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1.381/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção da Casa da Mulher do Município de 

Marituba, para discussão e votação. 
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23. Requerimento nº 1.382/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, na Alameda Princesa, Rua do Uriboca Velho, para discussão e 

votação. 

 

24.  Requerimento nº 1.383/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

no Bairro Pedreirinha, na Passagem Paulino de Souza, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.077/2017, 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 05 de Maio, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.078/2017, 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 Maio, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.080/2017, 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 São Domingos, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.112/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal através da Secretaria de Saúde do município, promova anualmente 

palestras para os alunos da rede municipal sobre higiene pessoal e saúde, para discussão e 

votação. 

 

29. Requerimento nº 2.114/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal torne obrigatório a colocação de placas em postos de saúde, com o 

nome dos médicos e enfermeiros, com os devidos horários de atendimento, para manter a 

comunidade local informada em relação aos atendimentos, para discussão e votação. 
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30. Requerimento nº 587/2017, 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 Dois, Loteamento Vitória Régia, para discussão e votação.  

 

31. Requerimento nº 588/2017, 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 Três, Loteamento Vitória Régia, para discussão e votação.  

 

32. Requerimento nº 589/2017, 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 Quatro, Loteamento Vitória Régia, para discussão e votação.  

 

33. Requerimento nº 590/2017, 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 Cinco, Loteamento Vitória Régia, para discussão e votação.  

 

34. Requerimento nº 591/2017, 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 Seis, Loteamento Vitória Régia, 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). 

 


