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PAUTA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 144/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a terceira semana do 

mês de maio como a Semana da Liberdade Religiosa, para ser encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 145/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui no âmbito do 

Município de Marituba, a Semana de Conscientização do Planejamento Familiar e dá outras 

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

 

3. Indicação nº 198/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a revisão da iluminação pública, limpeza e abertura de valas, terraplenagem, 

manutenção e/ou pavimentação asfáltica da QD 14, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e 

votação. 

 

4. Indicação nº 206/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a criação do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, vinculado a 

Secretaria Municipal de Saúde, para discussão e votação. 

 

5. Indicação nº 209/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, manutenção da iluminação 

pública, manutenção e/ou pavimentação asfáltica da Rua dos Jambeiros, no Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

6. Indicação nº 211/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, manutenção da iluminação 

pública, manutenção e/ou pavimentação asfáltica da Passagem São João, no Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

7. Indicação nº 212/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, retirada de entulho, abertura das valas, manutenção da iluminação 

pública, manutenção e/ou pavimentação asfáltica da Passagem Nova, no Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

8. Indicação nº 200/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

incentive, apoie e fomente a produção cultural nas escolas da Rede Municipal de Ensino, por meio de 

políticas e programa de parcerias entre SEMED e SECEL, para discussão e votação. 
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9. Indicação nº 201/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

implante programa de desenvolvimento audiovisual de apoio à produção, resgate e a difusão de 

produtos que contribuam na afirmação cultural e promoção do patrimônio cultural, ambiental e 

paisagístico, para discussão e votação. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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. 

 

16. 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. 

 

17. 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. 
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18. 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. 

 

19. Requerimento nº 2.804/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução da construção de um Centro de Referência e Assistência Social no 

Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

20. 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. 

 

21. Requerimento nº 3.111/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente especialistas tal como pneumologista e dermatologista para o 

Hospital Augusto Chaves Rodrigues, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 3.112/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, 

iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica, no Loteamento Sol 

Nascente, localizado no Parque das Palmeiras, antigo campo do irmão, Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

23. Requerimento nº 3.113/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente novos carros para serviços funerários, para discussão e 

votação. 

 

24. Requerimento nº 3.119/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de limpeza, abertura de valas e iluminação pública 

da Rua 29 de Maio, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

25. Requerimento nº 3.035/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie para que dê continuidade a calçada na Avenida João Paulo II, em frente ao 

Hospital Divina Providência, em toda sua extensão, para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 3.038/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a reforma do Centro Social da Colônia, ao lado da Câmara Municipal de 

Marituba, para discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 3.040/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie que regulamente o direito de mães que amamentam levarem seus filhos para a 

escola as quais estudam, para discussão e votação. 
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28. Requerimento nº 3.108/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie conserto e revitalização da passarela pedestre da BR 316, em frente a Rua 

Decouville com a Rua da Cerâmica, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 3.109/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a revitalização das faixas de pedestre na BR 316 em frente a Rua Decouville, 

para discussão e votação. 


