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PAUTA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2019. 

 

1. Indicação nº 168/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da 2ª Alameda, na Comunidade Vitória, no Bairro Decouville, para discussão 

e votação. 

 

2. Indicação nº 169/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da 3ª Alameda, na Comunidade Vitória, no Bairro Decouville, para discussão 

e votação. 

 

3. Indicação nº 170/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da 4ª Alameda, na Comunidade Vitória, no Bairro Decouville, para discussão 

e votação. 

 

4. Indicação nº 174/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, na Rua Navegantes, no 

Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

5. Indicação nº 178/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de ponto de mototaxi, na Rua Claudio Barbosa da Silva com Rua 

Raimundo Barbosa Santana, bairro Centro, para discussão e votação. 

 

6. Indicação nº 154/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

crie um Programa de Atendimento Específico às Mulheres que sofrem violência físicas e 

psicológicas, com inclusão em ações sociais de conscientização contra violência feminina, para 

discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 2.986/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal implante uma Unidade Móvel de Castração Gratuita de Animais Domésticos, para 

discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 2.987/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implementação de melhorias na fiscalização de maus tratos aos animais e 

criação do Conselho de Proteção Animal, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 2.988/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal garanta o atendimento preferencial a pessoas portadoras do transtorno do Espectro Autista, 

em todos os órgãos públicos e privados do Município, para discussão e votação. 
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10. Requerimento nº 2.989/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie uma análise detalhada na água disponibilizada à população, para saber se há 

alguma contaminação, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 180/2017, 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 São José, 

Residencial Monte das Oliveiras, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 181/2017, 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 Bom 

Pastor, Residencial Monte das Oliveiras, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 182/2017, 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 Rosa de 

Saron, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 183/2017, 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 das 

Flores, Residencial Monte das Oliveiras, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 184/2017, 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 das 

Flores, Residencial Jardim de Deus, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 816/2017, 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 do Produtor, Comunidade Riacho 

Doce, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 817/2017, 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 Brasil, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 
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18. Requerimento nº 818/2017, 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 do Campo, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 820/2017, 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 Vitória, Comunidade Riacho Doce, 

para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 826/2017, 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 Curuauna, Bairro Dom Aristides, 

para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 2.657/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação, na Travessa 

Bom Sossego, no Bairro Campina Verde, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 2.661/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a desapropriação da área onde está localizada a 

Comunidade Campina Verde, para discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 2.662/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a expedição dos Títulos Definitivos de Propriedade aos 

moradores da Comunidade Campina Verde, para discussão e votação. 

 

24. Requerimento nº 2.663/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de um Posto de Saúde, no Bairro Campina Verde, para discussão 

e votação. 

 

25. Requerimento nº 2.664/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental, no Bairro Campina 

Verde, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 2.982/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de banheiros para os funcionários da escola Paulo Freire, 

localizada a Rua do Contorno, no Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 
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27. Requerimento nº 2.983/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma do telhado da escola Paulo Freire, localizada a Rua do Contorno, no 

Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 2.984/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma arena na escola Paulo Freire, localizada a Rua do 

Contorno, no Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 2.995/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação publicada da Rua Raimundo 

Barbosa Santana, no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 2.997/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação pública da Passagem Mãe Luiza, 

no Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 2.999/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Passagem Del Rei, no Bairro Boa 

Vista, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 3.000/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Travessa Duque de Caxias, no 

Bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 3.007/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Passagem Mãe Luiza, no Bairro Boa 

Vista, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 3.044/2019, de autoria do Ver. Salin, requerendo que Prefeito Municipal 

providencie a inauguração da escola localizada nos Pardais, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 3.045/2019, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a inauguração da escola em tempo integral localizada no Bairro Beija Flor, para 

discussão e votação. 


