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PAUTA DA 84ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. 

 

1. Indicação nº 203/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie ampliar ações de inclusão social por meio do esporte, lazer, música e teatro, dentre outros, 

fomentando parcerias com a iniciativa privada, igreja e outras entidades sem fins lucrativos, por meio 

de realização de chamadas públicas para execução de projetos com esta finalidade, para discussão e 

votação. 

 

2. Indicação nº 204/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie criação de programa que possibilite ao jovem maritubense o aprendizado de uma 

profissão, objetivando com isso o ingresso do mesmo no mercado formal de trabalho ou abrir o seu 

próprio negócio, para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 185/2017, 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 dos 

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

 

4. Requerimento nº 205/2017, 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, recuperação asfáltica de diversos trechos de sua extensão, 

meio fio e calçamento da Rua Visão, Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e 

votação. 

 

5. Requerimento nº 206/2017, 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 Liberdade, 

Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 207/2017, 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 Rita 

de Cássia, Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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7. Requerimento nº 208/2017, 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 Deus é Fiel, 

Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 3.163/2019, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a ampliação dos banheiros da escola Paulo Freire com instalação de barras de 

acessibilidade, para discussão e votação.  

 

9. Requerimento nº 3.164/2019, de autoria do Ver. João pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de salas de aula e um auditório na escola Paulo Freire, para discussão e 

votação.  

 

10. Requerimento nº 3.179/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie iluminação pública e troca de luminárias da Travessa WE 11, Quadra 24, 

Bairro Beija Flor, para discussão e votação. 

 


