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PAUTA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 131/2019, de autoria do Poder Executivo, que Cria o Programa de Educação 

Profissional e Tecnológica, no âmbito do município de Marituba, denominado “Marituba 

Profissional”, para 2ª discussão e 2ª votação.  

 

2. Projeto de Lei nº 141/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que “Institui a Meia Entrada 

para Professores da Rede Municipal, Estadual e Particular no Município de Marituba, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Indicação nº 186/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação pública da Rua do 

Uriboca Novo, em toda sua extensão, para discussão e votação. 

  

4. Indicação nº 190/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a manutenção de iluminação pública da Rua Padre 

Marcos Shawalder em toda sua extensão, Bairro Centro, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 196/2017, 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 Sousa, 

Bairro Novo Horizonte II, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 199/2017, 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 e asfaltamento da Rua Monte Carlos, Bairro Novo 

Horizonte II, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 202/2017, 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 e asfaltamento da Rua Edvan dos Anjos, Bairro Novo 

Horizonte II, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 203/2017, 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 Vitória, 

Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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9. Requerimento nº 204/2017, 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 do Eucalipital, 

Bairro Decouville, perímetro entre Rua Alfredo Calado  e   Rua do Decouville,  para discussão e 

votação. 

 

10. Requerimento nº 850/2017, 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, respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos na Rua Santa Bárbara, Bairro Dom Aristides, para discussão e 

votação. 

 

11. Requerimento nº 852/2017, 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, respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Vilhena, Bairro Dom Aristides, para discussão e 

votação. 

 

12. Requerimento nº 854/2017, 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, respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos na Avenida João Paulo II, Bairro Dom Aristides, para 

discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 864/2017, 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 Rua das Palmeiras, Comunidade Beira Rio, para discussão e 

votação. 

 

14. Requerimento nº 866/2017, 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 Rua Beira Rio, Comunidade Beira Rio, para discussão e 

votação. 

 

15. Requerimento nº 2.809/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que revitalise as faixas de pedestre na BR 316 em frente a Rua João Paulo II, 

para discussão e votação. 
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16. Requerimento nº 2.811/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que revitalise as faixas de pedestre na Rua João Paulo II com a Rua do Fio, 

para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 2.812/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que seja colocado um semáforo na Rua do Fio com a Rua Assis Dória, para 

discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 2.920/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção e implementação de um CRAS no Bairro Uriboca, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento nº 3.033/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal crie uma campanha para doação de sangue no município, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 2.196/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que este Poder Legislativo 

crie a Comissão Interna de Meio Ambiente, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 2.939/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente reparos na iluminação da Rua Robson Matos, no Bairro Almir 

Gabriel, para discussão e votação.  

 

22. Requerimento nº 3.005/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Rua Raimundo Barbosa Santana, no 

Bairro Boa Vista, para discussão e votação.  

 

23. Requerimento nº 3.010/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Rua Claudio Moreno, no Bairro 

Almir Gabriel, para discussão e votação.  

 

24. Requerimento nº 3.015/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a recuperação asafáltica da Rua Antônio Costa Dias, no Bairro 

Almir Gabriel, para discussão e votação.  

 

25. Requerimento nº 3.080/2019, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito Municipal 

interceda junto a Deputada Estadual Michele Begot para que, o governador Helder Barbalho, 

providencie a recuperação, revitalização e reforma da Escola Estadual Dom Calábria, para discussão 

e votação. 

 

26. Requerimento nº 3.090/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a construção de uma praça com academia ao ar livre no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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27. Requerimento nº 3.091/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a construção de uma caixa d’água no Residencial Jardim dos 

Eucaliptos, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 3.092/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza das ruas e iluminação 

pública do Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 3.097/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a revisão das iluminárias da Passagem dos Toros, bairro 

Mirizal, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 3.099/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a revisão das iluminarárias em toda extensão da Rua da 

Piçarreira, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 3.103/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma do consultório odontológico da Unidade de Saúde João Teófilo 

Carneiro, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 3.107/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie pavimentação asfáltica, capinação, varrição e iluminação pública da Rua 

Santa Inês, Bairro Santa Lúcia, para discussão e votação. 


