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PAUTA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 14 DE DESEMBRO DE 2017 

 

 

1. 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 2ª discussão e 

2ª votação. (Cópia no caderno do dia 05/10/2017) 

 

2. Projeto de Lei nº 034/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Plano 

Plurianual do Município de Marituba para o quadriênio de 2018/2021, para ser 

encaminhado às Comissões de Justiça; Educação e Saúde; e Transporte e Obras Públicas, 

para análise e Parecer.  

 

3. Projeto de Lei nº 056/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências, para ser encaminhado 

às Comissões de Justiça; Educação e Saúde; e Transporte e Obras Públicas, para análise e 

parecer.  

 

4. Projeto de Lei nº 063/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera as tabelas 

constantes da Lei nº 307, de 23 de dezembro de 2014, que regula o Código Tributário 

Municipal, para ser encaminhado às Comissões de Justiça e de Finanças, para análise e 

parecer. 

 

5. Projeto de Lei nº 064/2017, de autoria do Poder Executivo, que cria, definindo 

limitações, dezenove bairros na Cidade de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

6. Projeto de Decreto Legislativo nº 021/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

que Concede o Título Honorífico de Cidadã de Marituba a Senhora Laurieth Barros 

Lemos, Secretária Municipal de Administração e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. (Cópia no caderno do dia 

07/11/2017) 
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7. Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que 

Concede o Título de Cidadão de Marituba ao Sr. Geraldo Moraes Cascaes, e dá outras 

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

 

 

8. Requerimento nº 288/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a criação do Fundo de Valorização da Educação – ISS 

EDUCAÇÃO, para discussão e votação. 
 

 
 

9. Requerimento nº 375/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie meios de incentivo ao lazer para os idosos com atividades 

programadas por profissionais como: ioga, educação física, dança, etc., para discussão e 

votação. 
 

 

 

10. Requerimento nº 377/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize com urgência a construção do Centro Comunitário de 

Multiuso no Bairro Santa Lúcia, para discussão e votação. 
 

 

 

11. Requerimento nº 378/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize com urgência a construção do Centro Comunitário de 

Multiuso no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 
 

 

 

12. Requerimento nº 1.810/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do Abrigo Público Municipal de Marituba 

para idosos, para discussão e votação. 
 

 

 

13. Requerimento nº 625/2017, 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 Belmon, Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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14. Requerimento nº 627/2017, 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 Nova, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 628/2017, 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 João, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 629/2017, 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 Raimundo, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 630/2017, 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 dos Pinheiros, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 1.419/2017, 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 da Paz, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 1.420/2017, 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 Ciro, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, para discussão 

e votação. 
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20. Requerimento nº 1.421/2017, 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 Ceará, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.422/2017, 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 Jardim, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1.426/2017, 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 Esperança, no Residencial Monte das Oliveiras, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 1.845/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie ônibus escolar para transporte de alunos de áreas mais distantes 

para o centro da cidade, tais como: Bairro Canaã, Riacho Doce, Agrovila do Riacho Doce, 

Bela Vista, Campina Verde e Campo Verde, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 1.860/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie para que implante a linha no Bairro Bela Vista, entrando pela 

Direcional estendendo-se até a BR sentido Belém, fazendo a seguinte trajetória: passando 

por dentro do Conjunto Algodoal, Salinas e Marudá (na rua principal do conjunto), 

entrando pela Rua do Fio, saindo pelo Bairro Vai Quem Quer, Novo Horizonte I e II, 

Bairro Novo, uma parte do Bairro São José dobrando na Assis Dória e finalmente 

entendendo-se à BR, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 1.862/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a criação de uma subprefeitura nos seguintes Bairros: Bairro Almir 

Gabriel, Bela Vista, Canaã, Bom Jesus, Riacho Doce, Agrícola do Riacho Doce, Village e 

Bairro São Pedro, para discussão e votação.  
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26. Requerimento nº 1.891/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto a SEDETER (Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo, Emprego e Renda) a fiscalização de açougues, mercados, feira livre 

e outros órgãos que vendem produtos do gênero alimentício, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 1.892/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a implantação de uma casa de apoio para os moradores de rua, com 

toda estrutura e acompanhamento psicológico, lazer, serviço social, academia, vestuário, 

incentivo aos estudos, alimentação entre outras atividades, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 043/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental na 

área agrícola no bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 044/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de um canteiro central na Estrada da Pirelli 

com inicio na Primeira Rua do Jardim Imperial e término na entrada do Bairro Santa 

Clara, com implantação de uma academia ao ar livre (aparelhos de ginástica) e em todo 

seu percurso colocação de lixeiras e acessibilidade a portadores de necessidades especiais, 

para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 045/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie aquisição de espaço e construção de uma quadra 

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

 

31. Requerimento nº 046/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma quadra 

poliesportiva no Bairro Riacho Doce, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.316/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie iluminação pública, sinalização da via, pavimentação 

asfáltica, operação tapa buraco e limpeza da via na Rua Santa Maria, no Bairro Novo 

Horizonte, para discussão e votação. 
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33. Requerimento nº 2.319/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie iluminação pública da Avenida Principal do Jardim 

Imperial, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.321/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie restruturação do quadro de funcionários e manutenção dos 

equipamentos odontológicos da Unidade de Saúde (USF José Coelho), Rua da Sagri, para 

discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 2.322/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie construção de Unidade de Saúde Odontológica no Bairro 

São João, para discussão e votação.  

 

36. Indicação nº 060/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a designação de uma faixa na Avenida 

João Paulo II, destinada aos veículos de duas rodas, para discussão e votação. 

 

37. Indicação nº 061/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a mudança de ponto de ônibus e vãs da 

Avenida João Paulo II com a Rua do Fio, passando este a ser realizado: linha Colônia na 

Avenida João Paulo II próximo ao prédio do Conselho de Educação e a linha Cerâmica na 

Rua do Fio, para discussão e votação. 


