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PAUTA DA 92ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. 

 

1. Projeto de Lei nº 132/2019, de autoria do Poder Executivo, que “dispõe sobre a atualização do 

Plano Diretor Participativo do Município de Marituba, o sistema e processo de planejamento e gestão 

do desenvolvimento urbano, para ser encaminhado para as Comissões de Justiça; de Finanças; de 

Saúde e Educação e; Transporte e Obras Públicas. 

  

2. Requerimento nº 234/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem Val, no Bairro Santa Lúcia II, 

para discussão e votação. 

 

3. Requerimento nº 235/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Oswaldo Melo, no Bairro Santa 

Lúcia II, para discussão e votação. 

 

4. Requerimento nº 236/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua do Covão, no Bairro Santa Lúcia 

II, para discussão e votação. 

 

5. Requerimento nº 237/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento ou embloquetamento de concreto, meio fio e calçamento da 

Alameda Diana, no Bairro Santa Lúcia II, para discussão e votação. 

 

6. Requerimento nº 238/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Igarapé da Mata, Bairro Mirizal, 

perímetro entre a Rua Primeiro de Maio e Rua Alfredo Calado, 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 3.285/2019, de autoria do Ver. Pastor Ademir, requerendo que o Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realize anualmente campanha do dezembro 

laranja, para divulgação sobre a prevenção e tratamento do câncer de pele, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 3.289/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal desenvolva uma ação emergencial de tapa-buracos para a Rua Antonio Bezerra Falcão, para 

discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 3.295/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal desenvolva uma ação emergencial de tapa-buracos para a Rua Boa Vista, para discussão e 

votação. 

 

15. Requerimento nº 3.301/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie curso básico de Libras para professores e servidores do município de Marituba, 

para discussão e votação. 
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16. Requerimento nº 3.302/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a regularização da coleta de lixo na comunidade do PET, para discussão e 

votação. 

 

17. Indicações nº 268/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio 

e calçamento e saneamento básico na Rua Sossego, na comunidade Recomeçar, no bairro Santa Lúcia 

II, para discussão e votação. 

 

18. Indicações nº 270/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio 

e calçamento e saneamento básico na Rua das Flores, na comunidade Recomeçar, no bairro Santa 

Lúcia II, para discussão e votação. 

 

19. Indicações nº 271/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio 

e calçamento e saneamento básico na Rua Boa Esperança, na comunidade Recomeçar, no bairro Santa 

Lúcia II, para discussão e votação. 

 

20. Indicações nº 272/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio 

e calçamento e saneamento básico na Rua São Pedro, na comunidade Recomeçar, no bairro Santa 

Lúcia II, para discussão e votação. 

 

21. Indicações nº 273/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a limpeza e abertura das valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio 

e calçamento e saneamento básico na Rua das Rosas, na comunidade Recomeçar, no bairro Santa 

Lúcia II, para discussão e votação. 


