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PAUTA DA 88ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. 

 

 

1. Requerimento de Licença do Prefeito para ausentar-se do Município, nos termos do art. 43, IV 

da Lei Orgânica do Município de Marituba, com o objetivo de realizar visita técnica e análise de 

negócios em empreendimento de sucesso destinado ao tratamento de resíduos sólidos na Alemanha e 

China, no período de 16/06/2019 a 30/06/2019, com Ônus, nesse período, o Vice-Prefeito Municipal 

substituirá o Prefeito Municipal, nos termos do art. 82 da Lei Orgânica do Município, para discussão e 

votação.  

 

2. Indicação nº 254/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie, através do órgão competente, substituir as lâmpadas de filamento por lâmpadas de LED 

do conjunto de iluminação pública da Praça do São Francisco, Bairro São Francisco, para discussão e 

votação. 

 

3. Indicação nº 255/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie, através do órgão competente, substituir as lâmpadas de filamento por lâmpadas de LED 

do conjunto de iluminação pública da Praça da Piçarreira, Bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

4. Indicação nº 256/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie, através do órgão competente, substituir as lâmpadas de filamento por lâmpadas de LED 

do conjunto de iluminação pública da Praça Antônio Perdigão Bastos, Bairro Centro, para discussão e 

votação. 

 

5. Indicação nº 257/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie, através do órgão competente, substituir as lâmpadas de filamento por lâmpadas de LED 

do conjunto de iluminação pública da Praça Manoel de Souza, Bairro Pedreirinha, para discussão e 

votação. 

 

6. Indicação nº 259/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie, através do órgão competente, substituir as lâmpadas de filamento por lâmpadas de LED 

do conjunto de iluminação pública da Praça Jarbas Passarinho, Bairro Dom Aristides, para discussão e 

votação. 
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7. Requerimento nº 220/2017, 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 Vinte e Três de 

Junho, Bairro Santa Lúcia I, para discussão e votação.  

 

8. Requerimento nº 221/2017, 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 São Luiz, Bairro 

Santa Lúcia I, para discussão e votação.  

 

9. Requerimento nº 223/2017, 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 Berlim, Bairro 

Bela Vista, para discussão e votação.  

 

10. Requerimento nº 224/2017, 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 Ipacaraí, Bairro 

Parque Verde, para discussão e votação.  

 

11. Requerimento nº 225/2017, 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 Segunda, Bairro 

Santa Lúcia II, para discussão e votação.  

 

12. Requerimento nº 911/2017, 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 1ª Perimetral, Comunidade Campo Verde, para 

discussão e votação.  

 

13. Requerimento nº 912/2017, 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 2ª Perimetral, Comunidade Campo Verde, para discussão e 

votação.  
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14. Requerimento nº 920/2017, 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 Seringueira, Comunidade Campo Verde, para discussão 

e votação.  

 

15. Requerimento nº 925/2017, 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 Grupo, Bairro Uriboca, para discussão e votação.  

 

16. Requerimento nº 931/2017, 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 Vila Marajoara, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

17. Requerimento nº 3.233/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie ampliação do Posto de Saúde Adalúcio Calado, no Bairro Dom Aristides, para 

discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 3.234/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie distribuição de Mapas dos Bairros nas escolas e nas repartições públicas, para 

discussão e votação. 

 

19. Requerimento n٥ 3.235/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie reforma do CRAS Gedovar Nazzari, na Avenida João Paulo II, Bairro Dom 

Aristides, para discussão e votação.  

 

20. Requerimento nº 3.252/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie reforma da E.M.E.F. João Milton Dantas, para discussão e votação. 

 

21. Requerimento nº 3.253/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie reforma da E.M.E.F. Júlia Freire, para discussão e votação. 

 

22. Requerimento nº 3.255/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie reforma da E.M.E.F. Benedito Bezerra Falcão, para discussão e votação. 
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23. Requerimento nº 3.257/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie reforma da E.M.E.F. Padre Marcus Schawalder, para discussão e votação.  

 

24. Requerimento nº 3.258/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie reforma da E.M.E.F. Gracinda Peres, para discussão e votação.  

 

25. Requerimento nº 3.265/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, em caráter de urgência, a colocação de abrigo para passageiros de ônibus na BR 316, KM 

13, em frente à Rua São Pedro, no Bairro Parque Verde, para discussão e votação. 


