CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

Renovação com Responsabilidade

PAUTA DA 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA)
SESSÃO

LEGISLATIVA

DA

10ª

(DÉCIMA)

LEGISLATURA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE MARACANAÚ – 20/10/2021.

LEITURA DO EXPEDIENTE
Projeto de Lei de nº 304, de autoria do Vereador Robério Santos Oliveira – Dispõe sobre a
realização de exame preventivo de câncer em servidoras públicas do município de Maracanaú
(CE), e dá outras providências.
Projeto de Lei de nº 305, de autoria do Vereador Ivonaldo Lima - Institui o Programa
Juventude Digital como política pública municipal permanente no município de Maracanaú, e dá
outras providências.
Projeto de Lei de nº 306, de autoria do Vereador Romualdo Bezerra - Dispõe sobre a criação
do Programa Sala Verde, no município de Maracanaú e dá outras providências.
Projeto de Lei de nº 307, de autoria do Vereador

Inspetor Moraes – Determina a

denominação de Polícia Municipal à Guarda Municipal de Maracanaú e dá outras providências.
Projeto de Lei de nº 308, de autoria do Vereador Pedro Rodrigues - Institui o programa
"Medicamento em casa", no âmbito do município de Maracanaú e dá outras providências.
Projeto de Lei de nº 309, de autoria do Vereador JEORGENES CASTRO - Estabelece a
política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista - TEA,
no município de Maracanaú e dá outras providências.

Projeto de Indicação de nº 276, de autoria do Vereador - IVONALDO LIMA - Autoriza ao
Poder Executivo criar o programa de construção e implantação de centros culturais e esportivos
no município de Maracanaú.
Projeto de Indicação de nº 277, de autoria do Vereador - PEDRO RODRIGUES - Dispõe
sobre a política municipal de incentivo ao uso de energia solar no âmbito do município de
Maracanaú e dá outras providências.
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Projeto de Indicação de nº 278, de autoria do Vereador JEORGENES CASTRO - Dispõe
sobre a criação do programa de proteção à saúde bucal da pessoa com transtorno do espectro
autista - TEA, no município de Maracanaú e dá outras providências.

LEITURA DOS REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 956/2021 - IVONALDO LIMA
Solicita ao Secretário de Infraestrutura a reforma completa da praça localizada no entorno da
EMEF Maestro Eleazar de Carvalho, entre a Av. Central e as Ruas 06 e 29, do bairro Conjunto
Novo Oriente, bem como a qualificação e urbanização da Av. Central do Conjunto Novo Oriente
e da Av. Central do Conjunto Acaracuzinho, com a construção de ciclo faixas, revitalização dos
canteiros centrais, sinalização horizontal e vertical, pavimentação em piso intertravado e
recapeamento asfáltico, nos bairros do Conjunto Novo Oriente e Acaracuzinho.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 957/2021 - CARLOS ALBERTO
Solicita ao Secretário de Infraestrutura o calçamento da rua Dona Erundina, localizaa no bairro
Parque Tijuca.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 958/2021 - RAFAEL LACERDA
Solicita ao Secretário de Infraestrutura a drenagem, terraplanagem e pavimentação da rua
Monteiro Lobato, no trecho entre a Av. Osório de Paiva e a Rua Tebas, no bairro Siqueira.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 959/2021 - MANOEL CORREIA
Requer ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura e ao Diretor do DEMUTRAN que seja feito
um estudo do trânsito e a instalação de faixas de pedestre elevadas e semáforos com tempo para
pedestre nas Av. Edson Magalhães, Radialista João Ramos e Dr. Mendel Steinbruch, na altua da
rotatória do bairro Conjunto Industrial.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 960/2021 - ROMUALDO BEZERRA
Solicita ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura a drenagem, pavimentação com pedras toscas
e asfáltica da Rua Martins de Lima e da Rua Ricardo Fernandes, iniciando no cruzamento da Rua
Pretória até o cruzamento da Rua Carlos Tertuliano, no bairro Alto Alegre II.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 961/2021 - INSPETOR MORAES
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Solicita que seja enviado ofício à Secretaria de Segurança Pública do estado do Ceará, para que
seja informada a situação da delegacia do 20º DP (Distrito Policial), localizado no bairro
Acaracuzinho, pois a mesma encontra-se em efetivo de investigadores.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 962/2021 - DR. PATRIARCA
Solicita que ao Prefeito a aquisção de 06 (seis) ambulâncias equipadas com oxigênio e maca, a
fim de que sejam colocadas nas sedes de cada AVISA
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 963/2021 - PEDRO RODRIGUES
Solicita ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura a drenagem e pavimentação asfálstica em
toda a extensão das Ruas 09 e 19, como, também, o recapeamento asfáltico da Rua 01, no bairro
Residencial I.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 964/2021 - ALINE DO HOSPITAL
Solicita que seja encaminhado ofício ao Prefeito reiterando o requerimento de nº 297/2021, que
solicita, junto ao órgão competente, a reforma e instalação de uma academia popular para a Praça
do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), entre as ruas João COnrado e Antônio
Ângelo, no distrito de Pajuçara.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 965/2021 - CAPITÃO MARTINS
Solicita ao Prefeito a manutenção e limpeza do playground e outros equipamentos da praça
Cotiabo Ramos Filho, no bairro Novo Maracanaú.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 966/2021 - EDÍZIO MOREIRA
Solicita ao Prefeito a instalação de espaços (boxes e quiosques) para o exercício de atividades
comerciais e de serviço na praça do Conjunto Timbó.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 967/2021 - PAULINHO
Solicita ao Chefe do Poder Executivo a construção de uma Areninha no campo de futebol que
fica localizado entre a Rua G e a Rua C do bairro Maracananzinho.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 968/2021 - LEO SALES
Solicita ao Secretário de Esporte a troca do gramado da Areninha Carlos Roberto Holanda Gomes
(Areninha Luzardo Viana) para gramado sintético.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 969/2021 - IRMÃO RAIMUNDINHO
Solicita ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura a substituição das lâmpadas tradicionais para
lâmpadas de LED para as ruas Brasil e Salvador, no bairro Pau Serrado.
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REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 970/2021 - JEORGENES CASTRO
Solicita ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura e ao DEMUTRAN a construção de uma
lombada elevada e a implantação das sinalizações vertical e horizontal em toda a extensão da Rua
57, no bairro Jereissati II.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 971/2021 - SILVANA MARIA ALVES MACIEL
Solicita ao Prefeito que seja realizad auma campanha de esclarecimentos nos centros de saúde e
hospitais, mostrando que o idoso deve receber um tratamento diferenciado, quando necessitar dos
serviços públicos de sáude.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 972/2021 - DEMIR PEIXOTO
Solicita ao Chefe do Poder Executivo o reparo da via pública danificada próximo à ponte dos
condomínios Águas de Jaçanã (trecho do Rio Maranguapinho, saindo na Rua Padre José Holanda
do Vale, próximo ao colégio Manoel Rodrigues) no bairro Parque Tijuca.
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 973/2021 - LUCINILDO FROTA
Solicita ao Prefeito a instalação de placas indicativas da travessia de pedestres e ciclistas nas
conversões da Av. I e a Av. Vice-presidente José Alencar, no bairro Jereissati I e Distrito
Industrial, respectivamente, neste município.

LEITURA MOÇÕES

MOÇÃO: 041/2021 - JEORGENES CASTRO
Solicita que seja enviada MOÇÃO DE APLAUSOS à Deputada Estadual Fernanda Pessoa, por
dar voz e conscientizar as pessoas sobre a luta pelos direitos das pessoas com deficiência, além de
divulgar conhecimentos sobre as condições sociais dessa população, como meio de transformação
da realidade e superação das barreiras.
MOÇÃO: 042/2021 - JEORGENES CASTRO
Solicita que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS à senhora Lúcia de Fátima Nunes de
Freitas - Presidente da Associação de pais e amigos dos excepcionais - APAE, por sua brilhante
atuação a frente da APAE, por mobilizar, dar voz e conscientizar as pessoas sobre a luta pelos
direitos das pessoas com deficiência no município de Maracanaú.
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MOÇÃO: 043/2021 - JEORGENES CASTRO
Solicita que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS à senhora Vyna Leite - coordenadora de
políticas públicas para pessoas idosas e pessoas com deficiência do Ceará - SPS, pela sua
brilhante participação na Semana de Luta da Pessoa com Deficiência, durante o debate com o
tema: "Inclusão não é gentileza, é um direito".
MOÇÃO: 044/2021 - JEORGENES CASTRO
Solicita que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS à senhora Keylane Thurley Brasil,
articuladora da comissão de monitoramento do plano municipal da pessoa com deficiência de
Iguatu, pela sua brilhante participação na Semana de Luta da Pessoa com deficiência, durante o
debate com o tema: "Inclusão não é gentileza, é um direito".

ORDEM DO DIA
DISCUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO
(10 MINUTOS)

PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 074/2021 - ROBERTO SOARES PESSOA
Dispõe sobre a desafetação de bem público de uso especial e transfere para o de bens dominiais o
bem imóvel que indica e dá outras providências.

PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 051/2021 - CARLOS ALBERTO
Concede o Título de Utilidade Pública a Associação D'eficiência Superando Limites (ADESUL) e
dá outras providências.

DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO
(10 MINUTOS)

PROJETO DE INDICAÇÃO: 268/2021 - RAFAEL LACERDA
Dispõe sobre a veiculação de mensagens educativas de conscientização sobre a proteção aos
animais, e dá outras providências.
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PROJETO DE INDICAÇÃO: 269/2021 - DR. PATRIARCA
Cria no âmbito da Secretaria de Saúde do município de Maracanaú, o Programa do tratamento e
prevenção de insônia.

PROJETO DE INDICAÇÃO: 270/2021 - IVONALDO LIMA
Cria o "programa saúde móvel" no município de Maracanaú e dá outras providências

PROJETO DE INDICAÇÃO: 271/2021 - JEORGENES CASTRO
Dispõe sobre a criação de áreas de segurança escolar no município de Maracanaú e dá outras
providências.

PROJETO DE INDICAÇÃO: 272/2021 - PEDRO RODRIGUES
Institui o Programa "Dia do Descarte Consciente" no âmbito do município de Maracanaú e dá
outras providências.

PROJETO DE INDICAÇÃO: 273/2021 - INSPETOR MORAES
Institui a semana dos esportes nas escolas do município e dá outras providências.

PROJETO DE INDICAÇÃO: 274/2021 - ALINE DO HOSPITAL
Dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página oficial da prefeitura e
câmara municipal na internet, e dá outras providências.

PROJETO DE INDICAÇÃO: 275/2021 - MANOEL CORREIA
Dispõe sobre a criação da Semana do Estudante, na forma que indica e dá outras providências.

MOÇÃO: 041/2021 - JEORGENES CASTRO
Solicita que seja enviada MOÇÃO DE APLAUSOS à Deputada Estadual Fernanda Pessoa, por
dar voz e conscientizar as pessoas sobre a luta pelos direitos das pessoas com deficiência, além de
divulgar conhecimentos sobre as condições sociais dessa população, como meio de transformação
da realidade e superação das barreiras.
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MOÇÃO: 042/2021 - JEORGENES CASTRO
Solicita que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS à senhora Lúcia de Fátima Nunes de
Freitas - Presidente da Associação de pais e amigos dos excepcionais - APAE, por sua brilhante
atuação a frente da APAE, por mobilizar, dar voz e conscientizar as pessoas sobre a luta pelos
direitos das pessoas com deficiência no município de Maracanaú.

MOÇÃO: 043/2021 - JEORGENES CASTRO
Solicita que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS à senhora Vyna Leite - coordenadora de
políticas públicas para pessoas idosas e pessoas com deficiência do Ceará - SPS, pela sua
brilhante participação na Semana de Luta da Pessoa com Deficiência, durante o debate com o
tema: "Inclusão não é gentileza, é um direito".

MOÇÃO: 044/2021 - JEORGENES CASTRO
Solicita que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS à senhora Keylane Thurley Brasil,
articuladora da comissão de monitoramento do plano municipal da pessoa com deficiência de
Iguatu, pela sua brilhante participação na Semana de Luta da Pessoa com deficiência, durante o
debate com o tema: "Inclusão não é gentileza, é um direito".

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
REQUERIMENTOS
(03 MINUTOS)
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Solicita ao Secretário de Infraestrutura a reforma completa da
praça localizada no entorno da EMEF Maestro Eleazar de
Carvalho, entre a Av. Central e as Ruas 06 e 29, do bairro
Conjunto Novo Oriente, bem como a qualificação e urbanização
da Av. Central do Conjunto Novo Oriente e da Av. Central do

956

Ivonaldo Lima

Conjutno Acaracuzinho, com a construção de ciclo faixas,
revitalização dos canteiros centrais, sinalização horizontal e
vertical, pavimentação em piso intertravado e recapeamento
asfáltico, nos bairros do Conjunto Novo Oriente e Acaracuzinho.
Solicita ao Secretário de Infraestrutura o calçamento da rua Dona

957

Carlos Alberto

Erundina, localizaa no bairro Parque Tijuca.

Solicita ao Secretário de Infraestrutura a drenagem, terraplanagem

958

Rafael Lacerda

e pavimentação da rua Monteiro Lobato, no trecho entre a Av.
Osório de Paiva e a Rua Tebas, no bairro Siqueira.

Requer ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura e ao Diretor do
DEMUTRAN que seja feito um estudo do trânsito e a instalação

959

Manoel Correia

de faixas de pedestre elevadas e semáforos com tempo para
pedestre nas Av. Edson Magalhães, Radialista João Ramos e Dr.
Mendel Steinbruch, na altura da rotatória do bairro Conjunto
Industrial.
Solicita ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura a drenagem,
pavimentação com pedras toscas e asfáltica da Rua Martins de

960

Romualdo Bezerra

Lima e da Rua Ricardo Fernandes, iniciando no cruzamento da
Rua Pretória até o cruzamento da Rua Carlos Tertuliano, no bairro
Alto Alegre II.
Solicita que seja enviado ofício à Secretaria de Segurança Pública
do estado do Ceará, para que seja informada a situação da

961

Inspetor Moraes

delegacia do 20º DP (Distrito Policial), localizado no bairro
Acaracuzinho, pois a mesma encontra-se em efetivo de
investigadores.
Solicita que ao Prefeito a aquisição de 06 (seis) ambulâncias

962

José Patriarca Neto

equipadas com oxigênio e maca, a fim de que sejam colocadas nas
sedes de cada AVISA
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Solicita ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura a drenagem e

963

Pedro Rodrigues

pavimentação asfálstica em toda a extensão das Ruas 09 e 19,
como, também, o recapeamento asfáltico da Rua 01, no bairro
Residencial I.
Solicita que seja encaminhado ofício ao Prefeito reiterando o
requerimento de nº 297/2021, que solicita, junto ao órgão

964

Maria Rocha Abreu
– Aline do Hospital

965

competente, a reforma e instalação de uma academia popular para
a Praça do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), entre
as ruas João Conrado e Antônio Ângelo, no distrito de Pajuçara.

Josué Martins

Solicita ao Prefeito a manutenção e limpeza do playground e

Ferreira – Capitão

outros equipamentos da praça Cotiabo Ramos Filho, no bairro

Martins

Novo Maracanaú.
Solicita ao Prefeito a instalação de espaços (boxes e quiosques)

966

Edízio Moreira

para o exercício de atividades comerciais e de serviço na praça do
Conjunto Timbó.
Solicita ao Chefe do Poder Executivo a construção de uma

967

Paulo César Von
Paumgartten

Areninha no campo de futebol que fica localizado entre a Rua G e
a Rua C do bairro Maracananzinho.
Solicita ao Secretário de Esporte a troca do gramado da Areninha

968

Leo Sales

Carlos Roberto Holanda Gomes (Areninha Luzardo Viana) para
gramado sintético.

969

Raimundo Nonato

Solicita ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura a substituição

de Sousa – Irmão

das lâmpadas tradicionais para lâmpadas de LED para as ruas

Raimundinho

Brasil e Salvador, no bairro Pau Serrado.
Solicita ao Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura e ao

970

Jeorgenes de Castro DEMUTRAN a construção de uma lombada elevada e a
e Silva

implantação das sinalizações vertical e horizontal em toda a
extensão da Rua 57, no bairro Jereissati II.
Solicita ao Prefeito que seja realizada uma campanha de

971

Silvana Maciel

esclarecimentos nos centros de saúde e hospitais, mostrando que o
idoso deve receber um tratamento diferenciado, quando necessitar
dos serviços públicos de saúde.
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Solicita ao Chefe do Poder Executivo o reparo da via pública

972

Demir Peixoto

danificada próximo à ponte dos condomínios Águas de Jaçanã
(trecho do Rio Maranguapinho, saindo na Rua Padre José Holanda
do Vale, próximo ao colégio Manoel Rodrigues) no bairro Parque
Tijuca.
Solicita ao Prefeito a instalação de placas indicativas da travessia

973

Lucinildo Frota

de pedestres e ciclistas nas conversões da Av. I e a Av. Vicepresidente José Alencar, no bairro Jereissati I e Distrito Industrial,
respectivamente, neste município.

PAUTA DA 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO EXTRORDINÁRIA DA 1ª
(PRIMEIRA) SESSÃO LEGISLATIVA DA 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ – 20/10/2021.
DISCUSSÃO FINAL E VOTAÇÃO
(10 MINUTOS)
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 074/2021 - ROBERTO SOARES PESSOA
Dispõe sobre a desafetação de bem público de uso especial e transfere para o de bens dominiais o
bem imóvel que indica e dá outras providências.

PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 051/2021 - CARLOS ALBERTO
Concede o Título de Utilidade Pública a Associação D'eficiência Superando Limites (ADESUL) e
dá outras providências.
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PAUTA DA 25 (VIGÉSIMA) SESSÃO EXTRORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA)
SESSÃO LEGISLATIVA DA 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MARACANAÚ – 20/10/2021.
VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL
(SEM DISCUSSÃO)
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 074/2021 - ROBERTO SOARES PESSOA
Dispõe sobre a desafetação de bem público de uso especial e transfere para o de bens dominiais o
bem imóvel que indica e dá outras providências.

PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 051/2021 - CARLOS ALBERTO
Concede o Título de Utilidade Pública a Associação D'eficiência Superando Limites (ADESUL) e
dá outras providências.

