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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO 

PAUTA DA 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

(PRIMEIRA) SESSÃO LEGISLATIVA DA 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ – 05/10/2021. 
 

LEITURA DO EXPEDIENTE 
 

Projeto de Lei de nº 286, de autoria do Vereador Romualdo José Bezerra do Nascimento 

(Romualdo Bezerra) – Dispõe sobre o descarte de perfurocortantes no Município de Maracanaú 

e dá outras providências. 

Projeto de Lei de nº 287, de autoria do Vereador Robério Santos Oliveira (Berim) – Dispõe 

sobre a criação do observatório da violência contra a Mulher, com a organização de banco de 

dados municipal em Maracanaú e divulgação periódica para nortear políticas de proteção e 

inclusão social de mulheres. 

Projeto de Lei de nº 288, de autoria do Vereador Francisco Ivonaldo Pereira Lima 

(Ivonaldo Lima) – Cria o Programa municipal de prevenção ao suicídio e de promoção do direito 

ao acesso à saúde mental entre jovens, adolescentes, adultos e idosos, e dá outras providências. 

Projeto de Lei de nº 289, de autoria do Vereador Pedro Rodrigues de Paula - Institui a 

política municipal de incentivo e valorização ao artesanato e demais itens para geração de renda 

no município de Maracanaú e dá outras providências. 

Projeto de Lei de nº 290, de autoria do Vereador Jeorgenes Castro e Silva - Institui políticas 

sociais para a saúde dos cadeirantes com retenção urinária de lesão medular no Município de 

Maracanaú, e dá outras providências. 

 

Projeto de Indicação de nº 250, de autoria do Vereador Rafael Cavalcante Lacerda – Institui 

o serviço de farmácia e tratamento PET no Centro de Zoonoses do Município de Maracanaú, e dá 

outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 251, de autoria do Vereador Manoel Vieira Correia – Dispõe 

sobre a criação do Programa de instalação de cabines da Guarda Municipal, em parceria com a 

Polícia Militar do Ceará, nos bairros estratégicos de Maracanaú e dá outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 252, de autoria do Vereador Francisco Ivonaldo Pereira Lima -  

Institui e inclui no calendário oficial de eventos e de programações do município de Maracanaú, 

os campeonatos de futebol da Independência dos campos do Boa Esperança e do Mixto. 
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Projeto de Indicação de nº 253, de autoria do Vereador Pedro Rodrigues de Paula - Veda às 

instituições financeiras, instaladas no município de Maracanaú, ofertar e celebrar contrato de 

empréstimo consignado com idosos, aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica e 

dá outras providências.   

Projeto de Indicação de nº 254, de autoria do Vereador Jeorgenes Castro e Silva - Dispõe 

sobre a gratuidade nos transportes públicos municipais para mães lactantes com filho prematuro 

internado em unidade de terapia intensiva neonatal no município de Maracanaú, e dá outras 

providências. 

Projeto de Indicação de nº 255, de autoria do Vereador Edízio Moreira da Silva - Dispõe 

sobre a criação de uma farmácia de manipulação para atendimentos à população de baixa renda e 

dá outras providências 

Projeto de Indicação de nº 256, de autoria da Vereadora Maria Rocha Abreu (Aline do 

Hospital) - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades públicas e privadas de 

prestarem orientações para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 

estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos, e dá outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 257, de autoria do Vereador Antônio da Silva Moraes (Inspetor 

Moraes) - Dispõe sobre a implantação do serviço de assistência jurídica municipal gratuita e dá 

outras providências 
 

LEITURA DOS REQUERIMENTOS 
 

Requerimento de nº 896, de autoria do Vereador José Valdemi Gomes Peixoto (Demir 

Peixoto) – Solicita ao Prefeito, a implantação de um bicicletário na Praça José de Assis de 

Oliveira (Praça do Olho D água), situada entre a Avenida Antônio Prata com a Rua Francisco 

Neves, no bairro Olho D água. 

Requerimento de nº 897, de autoria do Vereador Romualdo José Bezerra do Nascimento 

(Romualdo Bezerra) – Solicita ao Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura, a urbanização e 

paisagismo do Campo Tabajara, com a inclusão de refletores de LED, pavimentação do entorno 

com piso intertravados, acessibilidade, alambrados, playground, academia popular e a construção 

de uma quadra de futevôlei, localizado na Avenida Prefeito Almir Freitas Dutra, no bairro Alto da 

Mangueira. 
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Requerimento de nº 898, de autoria do Vereador Rafael Cavalcante Lacerda – Solicita ao 

Secretário de Infraestrutura, a drenagem, terraplanagem e pavimentação das Travessas Roberto 

Rodrigues 1 e 2, situadas no bairro Jardim Jatobá. 

Requerimento de nº 899, de autoria do Vereador Manoel Vieira Correia - Solicita ao 

Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura, a revitalização completa, incluindo a instalação de 

lixeiras ecológicas, equipamentos de academia popular e mesa para prática de futmesa na Praça 

no bairro Boa Vista, situada na Rua Manoel Pereira, próximo ao viaduto. 

Requerimento de nº 900, de autoria do Vereador Carlos Alberto Gomes de Matos Mota– 

Solicita ao Secretário de Infraestrutura o calçamento da Rua Manoel Alexandre Cardoso, 

localizada no bairro Parque Tijuca, em Maracanaú. 

Requerimento de nº 901, de autoria do Vereador Pedro Rodrigues de Paula – Solicita ao 

Chefe do Poder Executivo, junto com a Secretaria de Infraestrutura, e ao DEMUTRAN, para que 

seja feita a revitalização da sinalização horizontal, em toda a extensão, das avenidas Parque 

Central e Central Norte, no bairro Acaracuzinho, neste município.. 

Requerimento de nº 902, de autoria do Vereador Francisco Ivonaldo Pereira Lima – Solicita 

ao Chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Saúde e de Infraestrutura, para que 

seja feita a reforma total da UBSF Parque Piratininga, localizado na rua Belém e Recapeamento 

Asfáltico e a construção de faixas elevadas (lombofaixas) da Rua Tiradentes e da Travessa São 

José no bairro Coqueiral. 

Requerimento de nº 903, de autoria do Vereador José Patriarca Neto – Solicita ao Prefeito, a 

pavimentação em pedra tosca, da Rua Otávio Lobo, no bairro Siqueira II. 

Requerimento de nº 904, de autoria do Vereador Raimundo Nonato de Sousa (Irmão 

Raimundinho) – Solicita ao Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura a pavimentação 

asfáltica para a rua Francisco Leônidas da Silva (trecho da rua Pedro Álvares da Cunha até a rua 

Miguel Candido Vitorino), no bairro Luzardo Viana. 

Requerimento de nº 905, de autoria do Vereador Jeorgenes Castro e Silva – Solicita ao Chefe 

do Poder Executivo, junto com a Secretaria de Infraestrutura a recuperação, reforma, limpeza da 

alameda localizada entre as ruas 62 (altura do nº 409 A) e 63 (altura do nº 440), no bairro 

Jereissati I. 
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Requerimento de nº 906, de autoria do Vereador Edizio Moreira da Silva – Requer a 

recuperação do logradouro público entre as ruas Capitão Valdemar de Lima e Manoel Pereira, ao 

lado da USF JPA II, no Boa Vista. 

Requerimento de nº 907, de autoria do Vereador Cristiano de Almeida Lima – Solicita ao 

Prefeito, a pavimentação asfáltica da rua Sebastião Vieira, no bairro do Horto. 

Requerimento de nº 908, de autoria do Vereador Maria Rocha Abreu (Aline do Hospital) – 

Solicita junto aos órgãos competentes Iluminação Especial para prédios públicos da Gestão 

Municipal, em alusão ao Outubro Rosa. 

Requerimento de nº 909, de autoria do Vereador Antônio da Silva Moraes (Inspetor 

Moraes) – Solicita ao Chefe do Poder Executivo, junto com a Secretaria de Infraestrutura, a 

criação de vagas de estacionamento em 45º na avenida Yolanda Pontes Vidal Queiroz (Av. I), no 

bairro Jereissati I. 

Requerimento de nº 910, de autoria do Vereador Silvana Maria Alves Maciel – Solicita a 

Deputada Estadual, Fernanda Pessoa e o Deputado Estadual Júlio César Filho, que encaminhe 

junto ao Governo do Estado do Ceará, a implantação de Distrito de Inovação em Saúde no 

município, possibilitando a implantação de empreendimentos na área de saúde, com um centro 

fornecedor de insumos, equipamentos, vacinas e novas tecnologias médicas. 

Requerimento de nº 911, de autoria do Vereador Leonardo Sales – Solicita ao Secretário de 

Educação, juntamente com o Secretário de Infraestrutura, a reforma predial da EMEIEF João 

Magalhães, que fica localizada na Rodovia Raimundo Pessoa de Araújo com Rua Bolívia, bem 

como a possibilidade da compra de um terreno ao lado da escola para a construção de uma 

creche. 

 
 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA 
(10 MINUTOS) 

 

Projeto de Indicação de nº 245, de autoria da Vereadora Silvana Maria Alves Maciel 

(Silvana Maciel) – Institui o Programa Mulher Livre e Independente, visando estimular à geração 

de emprego às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Município. 
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Projeto de Indicação de nº 246, de autoria do Vereador Antônio da Silva Moraes (Inspetor 

Moraes) – Dispõe sobre a criação do Programa Descarte Consciente de Medicamentos vencidos 

ou em desuso e dá outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 247, de autoria do Vereador Francisco Ivonaldo Pereira Lima 

(Ivonaldo Lima) – Institui o Programa Gratuito de Assistência à Saúde Animal - PASA, no 

Município de Maracanaú e dá outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 248, de autoria do Vereador Edizio Moreira da Silva – Dispõe 

sobre a disponibilização pelo Poder Executivo Municipal do KIT VOLTA ÀS AULAS SEM 

COVID, aos alunos da Rede Pública Municipal de Maracanaú, na forma que indica. 

Projeto de Indicação de nº 249, de autoria do Vereador Pedro Rodrigues de Paula – Dispõe 

sobre a Comemoração ao Dia das Artes Marciais, no âmbito do Município de Maracanaú e dá 

outras providências. 
 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA DOS REQUERIMENTOS 
(03 MINUTOS) 

Nº AUTOR DESCRIÇÃO 

896 
José Valdemi Gomes Peixoto 

(Demir Peixoto) 

Solicita ao Prefeito, a implantação de um bicicletário na Praça José 

de Assis de Oliveira (Praça do Olho D água), situada entre a 

Avenida Antônio Prata com a Rua Francisco Neves, no bairro Olho 

D água. 

897 
Romualdo José Bezerra do 

Nascimento (Romualdo Bezerra) 

Solicita ao Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura, a 

urbanização e paisagismo do Campo Tabajara, com a inclusão de 

refletores de LED, pavimentação do entorno com piso intertravados, 

acessibilidade, alambrados, playground, academia popular e a 

construção de uma quadra de futevôlei, localizado na Avenida 

Prefeito Almir Freitas Dutra, no bairro Alto da Mangueira. 

898 Rafael Cavalcante Lacerda 

Solicita ao Secretário de Infraestrutura, a drenagem, terraplanagem e 

pavimentação das Travessas Roberto Rodrigues 1 e 2, situadas no 

bairro Jardim Jatobá. 

899 Manoel Correia Vieira 

Solicita ao Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura, a 

revitalização completa, incluindo a instalação de lixeiras ecológicas, 

equipamentos de academia popular e mesa para prática de futmesa 

na Praça no bairro Boa Vista, situada na Rua Manoel Pereira, 

próximo ao viaduto. 

900 
Carlos Alberto Gomes de Matos 

Mota 

Solicita ao Secretário de Infraestrutura o calçamento da Rua Manoel 

Alexandre Cardoso, localizada no bairro Parque Tijuca, em 

Maracanaú. 

901 Pedro Rodrigues de Paula 

Solicita ao Chefe do Poder Executivo, junto com a Secretaria de 

Infraestrutura, e ao DEMUTRAN, para que seja feita a revitalização 

da sinalização horizontal, em toda a extensão, das avenidas Parque 

Central e Central Norte, no bairro Acaracuzinho, neste município. 

902 Francisco Ivonaldo Pereira Lima 

Solicita ao Chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria 

de Saúde e de Infraestrutura, para que seja feita a reforma total da 

UBSF Parque Piratininga, localizado na rua Belém e Recapeamento 
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Asfáltico e a construção de faixas elevadas (lombofaixas) da Rua 

Tiradentes e da Travessa São José no bairro Coqueiral. 

903 José Patriarca Neto 
Solicita ao Prefeito, a pavimentação em pedra tosca, da Rua Otávio 

Lobo, no bairro Siqueira II.  

904 
Raimundo Nonato de Sousa 

(Irmão Raimundinho) 

Solicita ao Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura a 

pavimentação asfáltica para a rua Francisco Leônidas da Silva 

(trecho da rua Pedro Álvares da Cunha até a rua Miguel Candido 

Vitorino), no bairro Luzardo Viana. 

905 Jeorgenes Castro e Silva 

Solicita ao Chefe do Poder Executivo, junto com a Secretaria de 

Infraestrutura a recuperação, reforma, limpeza da alameda localizada 

entre as ruas 62 (altura do nº 409 A) e 63 (altura do nº 440), no 

bairro Jereissati I. 

906 Edizio Moreira da Silva 

Requer a recuperação do logradouro público entre as ruas Capitão 

Valdemar de Lima e Manoel Pereira, ao lado da USF JPA II, no Boa 

Vista 

907 Cristiano de Almeida Lima 
Solicita ao Prefeito, a pavimentação asfáltica da rua Sebastião 

Vieira, no bairro do Horto. 

908 
Maria Rocha Abreu (Aline do 

Hospital) 

Solicita junto aos órgãos competentes Iluminação Especial para 

prédios públicos da Gestão Municipal, em alusão ao Outubro Rosa 

909 
Antônio da Silva Moraes 

(Inspetor Moraes) 

Solicita ao Chefe do Poder Executivo, junto com a Secretaria de 

Infraestrutura, a criação de vagas de estacionamento em 45º na 

avenida Yolanda Pontes Vidal Queiroz (Av. I), no bairro Jereissati I. 

910 Silvana Maciel 

Solicita a Deputada Estadual, Fernanda Pessoa e o Deputado 

Estadual Júlio César Filho, que encaminhe junto ao Governo do 

Estado do Ceará, a implantação de Distrito de Inovação em Saúde no 

município, possibilitando a implantação de empreendimentos na área 

de saúde, com um centro fornecedor de insumos, equipamentos, 

vacinas e novas tecnologias médicas. 

911 Leonardo Sales  

Solicita ao Secretário de Educação, juntamente com o Secretário de 

Infraestrutura, a reforma predial da EMEIEF João Magalhães, que 

fica localizada na Rodovia Raimundo Pessoa de Araújo com Rua 

Bolívia, bem como a possibilidade da compra de um terreno ao lado 

da escola para a construção de uma creche. 

 


