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PAUTA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

1. Requerimento de Licença do Prefeito para ausentar-se do Município, nos termos 

do art. 43, IV da Lei Orgânica do Município de Marituba, no período de 26/11/2018 a 

06/12/2018, com a finalidade de resolver negócios particulares, bem como, ausentar-se 

para o exterior, sem qualquer ônus para o Município de Marituba, nesse período, o Vice-

Prefeito Municipal substituirá o Prefeito Municipal nos termos do art. 82 da Lei Orgânica 

do Município, para discussão e votação.  

 

2. Projeto de Lei nº 116/2018, de autoria do Poder Executivo, que Institui o Fundo de 

Honorários Advocatícios de Sucumbência da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba – FHAS, e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 117/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui no Município 

de Marituba o Diploma “Amigo do Meio Ambiente”, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Resolução nº 002/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Atualiza o 

valor do vale-alimentação dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Marituba, e dá 

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

 

5. Requerimento nº 150/2017, 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 Lírio dos Vales, Bairro Nova União, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 151/2017, 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 São Gerônimo, Bairro Nova União, para discussão e votação. 
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7. Requerimento nº 152/2017, 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 Alameda das Flores, Bairro Nova União, para discussão e votação.  

 

8. Requerimento nº 172/2017, 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 Santiago, Bairro Nova União, perímetro entre Passagem Padre Cícero 

e Rua Primeiro de Janeiro, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 174/2017, 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, recuperação asfáltica de 

diversos trechos de sua extensão, meio fio e calçamento da Primeira Rua, Bairro Novo, 

para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 760/2017, 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, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem Joana d’Arc, 

Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 800/2017, 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, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Um, Bairro 

Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 801/2017, 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, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa WE 2, Bairro 

Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 
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13. Requerimento nº 802/2017, 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, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Três, Bairro 

Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 803/2017, 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, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Quatro, Bairro 

Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 2.473/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação do Fundo de Desenvolvimento Industrial, 

para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 2.475/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação e efetivação do Centro da Juventude, para 

discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 2.476/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie promoção de Eventos Religiosos, para discussão e 

votação. 

 

18. Requerimento nº 2.478/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie assistência ao Trabalhador Formal e Informal, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 2.479/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie estudo do Perfil Turístico e Ecológico no município de 

Marituba, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 2.825/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da WE 19, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 
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21. Requerimento nº 2.827/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da WE 15, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 

 

22. Requerimento nº 2.828/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da WE 14, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 

 

23. Requerimento nº 2.829/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da WE 13, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 

 

24. Requerimento nº 2.830/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, tubulação, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da WE 12, localizada no Bairro Beija-Flor, para discussão e 

votação. 

 

25. Requerimento nº 2.869/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e ampliação da academia ao ar 

livre da Praça Matriz, Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.872/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reforma e ampliação da academia ao ar 

livre do Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.874/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente o conserto da grade de proteção do 

canteiro central na BR 316, em frente ao Mercado Central, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.896/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, roçagem, asfaltamento e manutenção de 
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iluminação pública na Alameda I, localizada na Comunidade Nova Aliança, Estrada da 

Pirelli, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.898/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

iluminação pública na Passagem Shalom, localizada na Comunidade Nova Aliança, 

Estrada da Pirelli, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.901/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

iluminação pública na Passagem Deus Proverá, localizada na Comunidade Nova Aliança, 

Estrada da Pirelli, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.903/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

iluminação pública na Passagem Bom Jesus, localizada na Comunidade Nova Aliança, 

Estrada da Pirelli, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 2.904/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

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

iluminação pública na Alameda II, localizada na Comunidade Nova Aliança, Estrada da 

Pirelli, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 2.905/2018, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implantação de postes de iluminação para posterior ligação de 

energia elétrica na Comunidade Bom Jesus, situada no Ramal Tiradentes (setor agrícola), 

para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 2.906/2018, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a cobertura da quadra do Residencial Viver Melhor Marituba, para 

discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 2.907/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente reparo ou construção da boca de lobo 

localizada na Rua Benevides, esquina com a Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Centro, 

para discussão e votação.  
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36. Requerimento nº 2.911/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, iluminação 

pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica da Rua do Campo do 

Águia ao lado do Residencial Parque dos Umaris, Uriboca Velho, Bairro São João, para 

discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 2.912/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie operação tapa buraco da Passagem Brito, esquina com a 

Travessa Camilo Salgado no Conjunto Marituba I, Bairro Decouville, para discussão e 

votação. 

 

38. Indicação nº 139/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de piso das barracas de vendas, localizadas próximo 

ao Posto de Saúde do Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 


