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PAUTA DA 89ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 169/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, “Concede ao servidor público 

municipal o direito de folga remunerada para fins de realização de exames oncológicos preventivos 

objetivando incentivar a campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul”, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Indicação nº 251/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal crie 

programa de atendimento médico direto nas escolas e creches municipais, para discussão e votação. 

 

3. Indicação nº 252/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie a inserção da disciplina Libras como primeira língua no currículo das escolas municipais 

assim, estabelecendo o direito relativo à inclusão da pessoa com deficiência, para discussão e votação. 

 

4. Indicação nº 260/2019, 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 Bíblia, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 915/2017, 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 Estrada Aracanga, Comunidade Campo Verde, para 

discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 916/2017, 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 Sexta, Comunidade Campo Verde, para discussão e 

votação. 

 

7. Requerimento nº 921/2017, 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 Aracanga, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 923/2017, 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 Alameda Vida Nova, Bairro Uriboca, para discussão e 

votação. 

 

9. Requerimento nº 926/2017, 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 Passagem Ana Lúcia, Bairro Uriboca, para discussão e 

votação. 

 

10. 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.  

 

11. 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.  

 

12. Requerimento nº 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. 


