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PAUTA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. 

 

1. Projeto de Lei nº 142/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o 

sistema de coleta seletiva dos resíduos secos e dá outras providências, para ser encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 143/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui no Calendário 

Oficial Municipal a semana de acompanhamento psicológico e terapêutico às crianças e 

adolescentes das escolas públicas e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão 

de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Indicação nº 193/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a imediada e contínua limpeza e manutenção dos bebedouros e caixas 

d’água das escolas e creches municipais, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 186/2017, 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 Moraes, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã, para discussão e 

votação. 

 

5. Requerimento nº 187/2017, 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 Boa Vista, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 188/2017, 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 dos Militares,  Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 191/2017, 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 Boa Esperança, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 193/2017, 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 Santa Rosa,  Bairro Novo Horizonte II, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 867/2017, 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 Amaro, 

Comunidade Beira Rio, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 870/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança nas feiras municipais, para 

discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 871/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança no Hospital de Urgência e 

Emergência, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 872/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança nas escolas e creches 

municipais, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 873/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança nas Unidades de Saúde, para 

discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 2.916/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie campanha para doadores de órgãos, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 2.918/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a reativação do Centro Comunitário, no Bairro Nova União, 

para discussão e votação. 

 

16. Requerimento nº 2.919/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie castração de animais (cachorros e gatos) em campanha 

Novembro Azul, para discussão e votação. 
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17. Requerimento nº 2.921/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie leilão das sucatas da garagem da prefeitura, para discussão e 

votação. 

 

18. Requerimento nº 3.034/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal crie uma campanha para doação de leite materno, para discussão e 

votação. 

 

19. Requerimento nº 3.095/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a reforma do forro dos anexos da Escola 

Cora Tereza Silva Rocha, para discussão e votação. 

 

20. Requerimento nº 3.110/2019, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

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

Barbalho e a Secretaria de Cultura do Estado, peça a implantação do Centro Multicultural, 

Esportivo e Social do Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 


