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PAUTA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 086/2018, de autoria do Ver. Mello, que “Torna obrigatório afixar 

em lugar visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos que 

menciona e dá outras providências”, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

2. Requerimento nº 2.593/2018, 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, meio fio e pavimentação asfáltica da 

Quadra 8, no Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 095/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil no Conjunto Jardim Imperial, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 096/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação 

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

 

5. Requerimento nº 097/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Bela Vista, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 098/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 099/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que 

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

Poliesportiva no Bairro Mário Couto, para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 448/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua do Sítio 

Rural, no Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 455/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Travessa 

Quatorze, no Bairro União, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 459/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Sônia 

Campos, no Bairro União, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 463/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Alameda Nova 

Esperança, no Bairro Novo Uriboca, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 2.622/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, roçagem, asfaltamento e manutenção de 

iluminação pública na Rua Cláudio Barbosa da Silva entre a Rua Alfredo Calado e Rua 

Benevides no Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 699/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Bairro Almir 

Gabriel, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de novas 

árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 700/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Bairro São 

Francisco, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de 

novas árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos, para discussão e 

votação. 
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15. Requerimento nº 701/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Conjunto Mário 

Couto, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de novas 

árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 702/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Parque das 

Palmeiras, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de 

novas árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos, para discussão e 

votação. 

 

17. Requerimento nº 703/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da Praça no Conjunto Nova 

Marituba, com quadra de esporte, equipamentos de ginástica, quiosque, plantação de 

novas árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes físicos, para discussão e 

votação. 

 

18. Requerimento nº 1.825/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implementação do Grupo de Trabalho Humanizado na 

Rede Municipal de Saúde, para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 1.826/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ampliação da Saúde Bucal no PSF José Coelho Serrão no 

Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 1.827/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ampliação da Saúde Bucal no PSF do Riacho Doce, para 

discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 1.828/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ampliação da Saúde Bucal no PSF Celina Lameira, para 

discussão e votação. 
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22. Requerimento nº 1.829/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto aos órgãos competentes o estudo do impacto 

ambiental da Revita ao meio ambiente e à saúde dos cidadãos do Município de Marituba, 

para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 2.610/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de reforma e 

climatização do Instituto Social Cultural e Artístico Eládio Soares, Rua WE 04, Quadra 

07, Bairro Mário Couto, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 2.623/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de borrifação de 

inseticida através de “carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças 

no bairro Bela Vista, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.629/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de borrifação de 

inseticida através de “carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças 

no bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.615/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção da estrutura de uma caixa d’água, bem como 

a aquisição de uma caixa d’água para o Posto de Saúde da Comunidade Riacho Doce, para 

discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.616/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução da implantação de tubulação na frente da 

Escola Dom Aristides Piróvano, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.617/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a aquisição de cadeiras para o Posto de Saúde Celina 

Lameira, para atividades do Grupo de Idosos, para discussão e votação. 
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29. Requerimento nº 2.618/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a urgente manutenção nas dependências e infraestruturas 

do Posto de Saúde Celina Lameira, localizado no Bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação. 

 

30. Requerimento nº 2.621/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de sinalização da Avenida João Paulo II, 

através da instalação de placas (principalmente em área onde é proibido estacionar) e 

pintura das lombadas já existentes, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.642/2018, de autoria do Ver. Pastor Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a contratação de um médico 

pneumologista para atender no Centro de Diagnósticos, para discussão e votação. 

 

32. Indicação nº 104/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie junto as Secretarias Municipais a extensão do Projeto 

Aeróbico para todos os bairros do município de Marituba, para discussão e votação. 

 

33. Indicação nº 106/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a criação de linha de micro-ônibus para o transporte 

coletivo na Comunidade Nova Jerusalém, no Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 


