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PAUTA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017 

 

 

1. Projeto de Lei nº 041/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 

324/2015, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o funcionamento dos mercados e 

feiras livres no Município de Marituba, transferindo atribuições da Secretaria de Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda – SEDETER, para 

a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e 

Pesca – SEDAP, para 2ª discussão e 2ª votação. (Cópia no caderno do dia 31/08/2017) 

 

2. Projeto de Lei nº 052/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação 

do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcréditos de Marituba, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 053/2017, de autoria do Poder Executivo, que adequa dispositivos do 

Código Tributário Municipal, no tocante ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

– ISSQN, à Lei Complementar Nacional nº 116, de 31 de julho de 2003, com as alterações 

que lhe foram introduzidas pela Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016, 

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

 

4. Projeto de Lei nº 054/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera o art. 42, inciso 

II, alínea “a” do Código Tributário Municipal e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

5. Projeto de Lei nº 003/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui o “Programa 

Educação Antidrogas” nas escolas da Rede Pública de ensino municipal e cria o Selo 

“Escola Sem Drogas” e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

6. Requerimento nº 2.116/2017de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie com urgência os serviços de roçagem e desobstrução de valas na 

Passagem Santiago no Bairro Mário Couto, para discussão e votação. 
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7. Requerimento nº 2.117/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie com urgência os serviços de roçagem e desobstrução de valas na 

Passagem Santo Antônio no Bairro Mário Couto, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 316/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de Câmeras de monitoramento em locais 

estratégicos, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 357/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a organização e equipar as cozinhas das escolas, para 

discussão e votação.  

 

10. Requerimento nº 358/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a formação contínua de Professores da Rede Municipal de 

Ensina, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 359/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do Programa Escola Aberta, onde as escolas 

participantes são abertas nos finais de semana para o desenvolvimento de diversas 

atividades formativas, informativas, de esporte, cultura e lazer, para discussão e votação. 

 

12. 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. (Cópia no caderno do dia 28/09/2017) 

 

13. Requerimento nº 1.289/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie um cemitério público, para discussão e votação. 

 

14. 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. (Cópia no caderno do dia 

28/09/2017) 

 

15. 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. (Cópia no caderno do dia 28/09/2017) 
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16. 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. (Cópia no caderno do dia 28/09/2017) 

 

17. Requerimento nº 10/2017, 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 Mogno, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 11/2017, 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 Angelin, Bairro Campo Verde, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 12/2017, 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 Quatro de janeiro, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

20.   Requerimento nº 13/2017, 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 Marajoara, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 15/2017, 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 Travessa Dos Sonhos, Bairro Almir Gabriel (Área Agrícola) para discussão 

e votação. 

 

22. Requerimento nº 593/2017, 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 José Alves de Souza, Bairro 

Pedreirinha, para discussão e votação. 
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23. Requerimento nº 595/2017, 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 Francisco de Assis Dória, 

Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 596/2017, 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 Capanema, Bairro 

Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 601/2017, 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 Jardim Paraíso, Bairro 

Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 603/2017, 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 Armando Rocha, 

Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 1.384/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

na Passagem Santiago, Bairro Pedreirinha, para discussão e votação.  

 

28. Requerimento nº 1.385/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

na Passagem Salmo 40, Bairro Pedreirinha, para discussão e votação.  

 

29. Requerimento nº 1.386/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

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

na Passagem Deus é Fiel, Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 
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30. Requerimento nº 1.394/2017, 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 José de Arimatéia, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, 

para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 1.395/2017, 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 Gilberto Souto, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.118/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a climatização de duas salas novas da 

Escola Maria de Fátima, localizada na rua 1º de Maio, Bairro Mirizal, para discussão e 

votação. 

 

33. Requerimento nº 2.119/2017, 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 Alameda da Paz, Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.129/2017, 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 Pires Franco, Bairro Pedreirinha, para discussão e votação, 

 

35. Requerimento nº 2.133/2017, de autoria do Ver. Neneco, indicando que o Prefeito 

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

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

asfáltica na Rua Edivan dos Santos, Bairro Novo Horizonte II, para discussão e votação.  
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36. Requerimento nº 2.137/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de limpeza, abertura de 

valas, iluminação pública, terraplenagem, meio fio, pavimentação asfáltica da Rua 

Alegria, no Bairro Novo Horizonte II, para discussão e votação.  

 

37. Indicação nº 047/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da Rua Jeová Jiré, na Comunidade Jeová Jiré, Bairro Riacho Doce, para discussão 

e votação. 

 

38. Indicação nº 050/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do abastecimento de água na Comunidade 

Jeová Jiré, Bairro Riacho Doce, 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). 

 


