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PAUTA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

1. Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a “Virada 

Cultural”, no município de Marituba e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

que denomina de “Profª. Ceanira Azevedo Reis” a creche localizada no Bairro Beija-Flor e 

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

 

3. Requerimento nº 2.273/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a realização de uma campanha visando o 

acompanhamento das crianças em situação de obesidade ou de risco envolvendo a 

Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e os familiares, para discussão e votação.   

 

4. Requerimento nº 2.275/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor Jurídico da Prefeitura para que em conjunto com o 

responsável pela compra de medicamentos notifiquem as empresas que estiverem 

descumprindo o prazo de entrega dos mesmos, para discussão e votação.  

 

5. Requerimento nº 2.281/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a colocação de lombadas na Rua Lírio 

dos Vales, no Bairro Novo, para discussão e votação.  

 

6. Requerimento nº 2.286/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a colocação de uma parada de ônibus na 

BR 316, km 11, em frente à Rua Transjuta, no Bairro Parque Verde, para discussão e 

votação.  

 

7. Requerimento nº 2.289/2017, de autoria do Ver. Mello, 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 da Alameda Machado, no Bairro Uriboca, para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 2.294/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

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

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento básico 

da Rua Manoel Grupe, Bairro Uriboca Velho, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 2.295/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

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

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica, saneamento básico 

e meio fio da Alameda Monazes, Bairro Uriboca Velho, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 2.296/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

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

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica, saneamento básico 

e meio fio da Rua Judá, Bairro Uriboca Velho, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 2.297/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma barreira de proteção 

nos dois lados da Rua do antigo Igarapé da Mata, Bairro Beira Rio, para discussão e 

votação. 

 

12. Requerimento nº 2.299/2017, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de paradas de ônibus 

obrigatórias em toda extensão da Rua Alfredo Calado, Bairro Mirizal, para discussão e 

votação. 

 

13. Requerimento nº 631/2017, 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 Soares Pinheiro, Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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14. Requerimento nº 632/2017, 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 

Avenida Bom Jesus, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 633/2017, 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 Vera Cruz, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 635/2017, 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 Pedro, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 636/2017, 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 Parque das Palmeiras, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 1.427/2017, 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 Paraíso, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 1.428/2017, 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 Maranhão no Residencial Jardim de Deus no Bairro 

Canaã, para discussão e votação. 
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20. Requerimento nº 1.430/2017, 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 São Francisco no Residencial Monte das Oliveiras, no 

Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.431/2017, 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 Harmonia, no Residencial Monte das Oliveiras, Bairro 

Canaã, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 1.432/2017, 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 Jesus é Amor, no Residencial Monte das Oliveiras, 

Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 1.966/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie uma quadra poliesportiva com academia ao ar livre no Conjunto 

habitacional Viver Melhor Marituba (antiga Direcional), para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 1.968/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie uma creche-escola no Conjunto Habitacional Viver melhor 

Marituba (antiga Direcional), para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.037/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no 

Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.246/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal, junto ao PAIF (Programa de Atenção Integral à Família), estenda o apoio 

alimentar (cestas básicas) para as demais famílias que estão em situação de 

vulnerabilidade social, para discussão e votação. 
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27. Requerimento nº 2.326/2017, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que seja interligado o Bairro Bela Vista com o Bairro São 

Francisco (pela 5ª Rua do São Francisco), para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 380/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a informatização da Unidade de Saúde da Família do 

Bairro São João, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 381/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a informatização da Unidade de Saúde da Família do 

Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 382/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a informatização da Unidade Básica de Saúde José 

Coelho Serrão, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 383/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a informatização da Unidade de Saúde da Família do 

Bairro Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 384/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a informatização do Posto de Saúde da Família (PSF) 

Haifa Gabriel, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 047/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Conjunto Marituba I, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 049/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 
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35. Requerimento nº 050/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 051/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Conjunto Jardim dos Pardais, Bairro Decouville, para discussão e 

votação. 

 

37. Requerimento nº 053/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Residencial Jardim Imperial, para discussão e votação. 


