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PAUTA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 

 

 

1. Projeto de Lei nº 058/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o 

Programa de Recuperação Fiscal do Município de Marituba – REFIS MUNICIPAL, para 

ser encaminhado às Comissões de Justiça e de Finanças para análise e parecer. 

   

2. Requerimento nº 2.113/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a criação da Comissão Permanente de Meio Ambiente do 

Município de Marituba, para discussão e votação.  

 

3. Requerimento nº 2.162/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de um banheiro público nas 

proximidades do Ginásio Municipal de Esportes, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 2.164/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a instalação de lixeiras em todas as 

praças do Município, inclusive nos arredores do Ginásio Municipal, para discussão e 

votação. 

 

5. Requerimento nº 2.168/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a informação de quais os equipamentos e 

máquinas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) possui para o 

desenvolvimento do seu trabalho, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 24/2017, 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 Oziel Alves Pereira, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 26/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a aquisição de terreno e construção de um micro sistema 

de abastecimento de água na Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 34/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental no 

Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 36/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro 

Canaã, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 37/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de um Centro de Educação Materno Infantil 

(Creche) de Tempo Integral no Bairro São João, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 604/2017, 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 Decouville, Bairro Decouville, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

19/10/2017). 

 

12. Requerimento nº 605/2017, 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 Santiago, Bairro Decouville, para discussão e votação. (Cópia no caderno do 

dia 19/10/2017). 

 

13. Requerimento nº 606/2017, 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 

Travessa São Paulo, Bairro Decouville, para discussão e votação. (Cópia no caderno do 

dia 19/10/2017). 
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14. Requerimento nº 608/2017, 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 Geraldo, Bairro Decouville, para discussão e votação. (Cópia no caderno 

do dia 19/10/2017). 

 

15. Requerimento nº 609/2017, 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 

Travessa Sete, Bairro Decouville, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

19/10/2017). 

 

16. Requerimento nº 1.876/2017, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, implantação de rede de esgotos e 

galerias de águas pluviais, aterramento, pavimentação, iluminação pública, na Rua Boa 

Esperança, Bairro Campina Verde, para discussão e votação. (Cópia no caderno do dia 

19/10/2017). 

 

17. Requerimento nº 365/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Estrada da 

Pirelli, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 366/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Avenida João 

Paulo II, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 367/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Rua da 

Assembleia, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 368/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Rua da 

Cerâmica, para discussão e votação. 
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21. Requerimento nº 369/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Rua do 

Decouville, para discussão e votação.  

 

22. Requerimento nº 1.694/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de escola creche para o Bairro Novo Uriboca, para 

discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 1.695/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de escola creche para o Bairro Campina Verde, para 

discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 1.696/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de escola creche para o Bairro Beira Rio, para 

discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 1.705/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie o serviço de água potável para o Bairro Uriboca, para discussão e 

votação. 

 

26. Requerimento nº 1.706/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie o serviço de água potável para o Bairro Pato Macho, para discussão 

e votação. 

 

27. Requerimento nº 1.401/2017, 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 Travessa Papai Noel, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 1.402/2017, 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 Travessa Nova Jerusalém, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, 

para discussão e votação. 
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29. Requerimento nº 1.403/2017, 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 Travessa Mar Vermelho, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, 

para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 1.404/2017, 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 Travessa Liberdade, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 1.406/2017, 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 Travessa Fé em Deus, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, 

para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.145/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ao setor competente para que haja utilização das salas de 

informática, não utilizadas nas escolas do município, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.187/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção ou designação de uma sala para uso exclusivo 

dos professores em cada escola do Município, para discussão e votação.  

 

34. Requerimento nº 2.189/2017, 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 e pavimentação 

asfáltica, no Loteamento Imperial, QD -15, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 2.194/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a realização de um seminário sobre segurança pública no 

ambiente escolar, com a participação de um palestrante da área, para discussão e votação. 
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36. Requerimento nº 2.195/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal promova campanha nas escolas nas reuniões de pais, conscientizando-

os quanto ao procedimento correto de descarte de medicamentos, equipando os postos de 

saúde com cartazes orientando ao público para o descarte deste material, colocando nos 

postos de saúde recipientes de coleta seletiva desse tipo de lixo, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 2.188/2017, de autoria do Ver. Salin e demais Vereadores, 

requerendo que este Poder Legislativo realize uma Sessão Especial para tratar sobre a 

Segurança Pública no nosso Município, oficiando convite às autoridades competentes, 

para discussão e votação. 


