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PAUTA DA 91ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

1. Indicação nº 267/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a implantação da iluminação pública da Alameda J. Campos, no Bairro 

Uriboca, para discussão e votação. 

 

2. Requerimento nº 229/2017, 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 Sexta, 

Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 
  

3. Requerimento nº 230/2017, 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 Sétima, 

Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 231/2017, 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 Oitava, 

Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 232/2017, 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 Primeira, 

Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 233/2017, 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 do 

Campo, Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 933/2017, 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 Aluar, Comunidade 

Guarasuco, para discussão e votação. 
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8. Requerimento nº 934/2017, 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 Nova, Comunidade 

Guarasuco, para discussão e votação. 

 

9. Requerimento nº 935/2017, 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 Tom Jobim, Comunidade 

Guarasuco, para discussão e votação.  

 

10. Requerimento nº 936/2017, 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 Chico Buarque, 

Comunidade Guarasuco, para discussão e votação.  

 

11. Requerimento nº 937/2017, 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 Milton Nascimento, 

Comunidade Guarasuco, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 3.259/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie ampliação do espaço de atendimento ao público na SEFIN – balcão do 

IPTU e outros atendimentos na Prefeitura de Marituba, para discussão e votação. 


