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PAUTA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

1. Parecer da Comissão de Finanças nº 017/2018, sobre o Projeto de Lei nº 060/2017, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de 

segurança nas escolas públicas municipais e estabelece área escolar de segurança e dá 

outras providências, parecer recomendando a conversão do projeto em Indicação ao 

Poder Executivo, para discussão e votação. 

 

2. Parecer da Comissão de Finanças nº 018/2018, sobre o Projeto de Lei nº 068/2018, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que dispõe sobre a climatização das salas de aulas das 

escolas públicas Municipais do Município de Marituba, parecer recomendando a 

conversão do projeto em Indicação ao Poder Executivo, para discussão e votação.  

 

3. Parecer da Comissão de Finanças nº 020/2018, sobre o Projeto de Lei nº 080/2018, de 

autoria do Ver. Mello, que institui o programa merenda nas férias e fixa outras 

providências, parecer recomendando a conversão do projeto em Indicação ao Poder 

Executivo, para discussão e votação. 

 

4. Parecer da Comissão de Finanças nº 021/2018, sobre Projeto de Lei nº 082/2018, de 

autoria do Ver. Mello, que dispõe sobre a inclusão da carne de peixe no cardápio da 

merenda escolar, assim como autoriza a distribuição de cereal (similar sucrilhos) com leite 

aos alunos da rede pública municipal, parecer recomendando a conversão do projeto 

em Indicação ao Poder Executivo, para discussão e votação. 
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5. Projeto de Lei nº 107/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que “Institui o Programa 

Agricultura Familiar Urbana e Rural na Escola, priorizando, para a merenda escolar, a 

aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar de Marituba”, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

6. Requerimento nº 134/2017, 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 Travessa Mário Couto, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 135/2017, 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 da Paz, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 136/2017, 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 da Jaqueira, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 137/2017, 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 da Luz, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 
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10. Requerimento nº 138/2017, 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 São José, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 623/2017, 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 

Estrada da Arbol, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 755/2017, 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 Raimundo Palheta, Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 756/2017, 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 Três, Bairro Novo, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 758/2017, 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 Primeiro de Maio, Bairro Novo, para discussão e votação. 
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15. Requerimento nº 2.802/2018, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a abertura da Rua Isabel Rosa para interligação do Bairro 

Riacho Doce ao Município de Benevides, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 2.425/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho de Educação, para discussão e 

votação. 

 

17. Requerimento nº 2.426/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho do Idoso, para discussão e 

votação. 

 

18. Requerimento nº 2.427/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho da Criança e Adolescente, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 2.428/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho de Assistência, para discussão 

e votação. 

 

20. Requerimento nº 2.429/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho do Meio Ambiente, para 

discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 2.772/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente construção de calçadão, limpeza, 

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Raimundo Nonato, Ocupação 

Mellolândia, Bairro São João, para discussão e votação. 
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22. Requerimento nº 2.773/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente iluminação da Rua Salvador, Ocupação 

Mellolândia, Bairro São João, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 2.774/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente iluminação da Rua Alegório, Ocupação 

Mellolândia, Bairro São João, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 2.775/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente iluminação da Passagem São João, 

Ocupação Mellolândia, Bairro São João, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.776/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente iluminação da Passagem Helder 

Barbalho, Ocupação Mellolândia, Bairro São João, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.796/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie construção de calçada, limpeza da rua e troca das 

lâmpadas na Passagem Ubiratan Marciel, Ida Lobato e Rua Liberdade, Comunidade 

Campo Verde, Bairro São João, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 2.799/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine aos órgãos competentes de Segurança Pública, providências 

no sentido de intensificar as atividades de policiamento ostensivo na Rua Mirizal, entre 

Antônio Bezerra Falcão e Rua Benevides, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 
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28. Requerimento nº 1.932/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de núcleos para a formação, capacitação 

profissional e encaminhamento de jovens e adultos para o 1º emprego, para discussão e 

votação. 

 

29. Requerimento nº 2.484/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize com máxima urgência a revitalização do Cemitério da 

Colônia assim como as vias de acesso ao mesmo, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.485/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal viabilize a limpeza dos canteiros, valas, meio fio, bueiros e reparos de 

buracos nas vias do Conjunto Habitacional Albatroz, para discussão e votação. 

 

31. Indicação nº 121/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito 

Municipal realize aos finais de semana a proibição de veículos dentro da Praça Matriz, 

evitando acidentes que venham prejudicar a vida do cidadão, para discussão e votação. 


