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PAUTA DA 69ª (SEXAGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ - 08/11/2022. 

LEITURA DO EXPEDIENTE 

Mensagem de nº 116, de autoria do Poder Executivo - Altera o Anexo I à Lei nº 3.094, 

de 10 de dezembro de 2021, que instituiu o Plano Plurianual do Município para o período 

de 2022 a 2025. 

Mensagem de nº 117, de autoria do Poder Executivo - Dispõe sobre alteração nos 

anexos de Metas e Prioridades e de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

2023, na forma que indica. 

Mensagem de nº 118, de autoria do Poder Executivo - Dispõe sobre a criação e 

denominação do Centro de Educação Infantil MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA 

COELHO, e dá outras providências. 

Mensagem de nº 119, de autoria do Poder Executivo - Institui a Premiação para alunos 

do Ensino Fundamental Medalhistas de Olimpíadas nas Escolas da Rede Pública de 

Ensino Municipal e dá outras providências. 

Projeto de Lei de nº 401, de autoria do Vereador Romualdo José Bezerra do 

Nascimento (Romualdo Bezerra) - Institui o Encontro PET no Calendário Oficial de 

Eventos no Município de Maracanaú, e dá outras providências. 

Projeto de Lei de nº 402, de autoria do Vereador Robério Santos Oliveira (Berim) - 

Dispõe sobre a abordagem, retorno à família ou acolhimento de crianças ou adolescentes 

em situação de rua que não estejam acompanhados de pelo menos um de seus pais ou 

responsáveis. 

Projeto de Lei de nº 403, de autoria do Vereador Jeorgenes Castro e Silva - Garante à 

Mulher igualdade nos valores das premiações relativas às competições desportivas 

realizadas em todo o Município de Maracanaú, e dá outras providências. 

Projeto de Lei de nº 404, de autoria do Vereador Leonardo Sales de Sousa Fernandes 

(Léo Sales) - Cria o Programa Perfil das Micros e Pequenas Empresas Municipais e adota 

providências. 
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Projeto de Lei de nº 405, de autoria do Vereador Pedro Rodrigues de Paula - 

Estabelece a oferta de Ensino de Idiomas Indígenas nas Escolas Municipais de 

Maracanaú e dá outras providências. 

Projeto de Lei de nº 406, de autoria do Vereador Francisco Ivonaldo Pereira Lima 

(Ivonaldo Lima) - Dispõe sobre Termo de Permissão de Uso para Vendedores 

Ambulantes em eventos no Município de Maracanaú. 

Projeto de Lei de nº 407, de autoria do Vereador Lucinildo da Frota Brito - Dispõe 

sobre a proibição de nomeação para cargo, função ou emprego público de natureza 

comissionada, de qualquer dos Poderes do Município de Maracanaú, de quem for 

condenado em ação de improbidade administrativa por dolo ou culpa grave, ou por crime 

contra a administração pública, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado. 

Projeto de Decreto Legislativo de nº 012, de autoria do Vereador Edízio Moreira da 

Silva - Concede o Título de Cidadão Maracanauense ao Senhor EVANDRO SÁ 

BARRETO LEITÃO. 

Projeto de Indicação de nº 282, de autoria do Vereador Francisco Ivonaldo Pereira 

Lima (Ivonaldo Lima) - Autoriza a criação do Auxílio Ampara, benefício a ser pago a 

crianças e adolescentes em situação de orfandade decorrente de feminicídio no Município 

de Maracanaú e dá outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 283, de autoria do Vereador Josué Martins Ferreira 

(Capitão Martins) - Cria o abono Dia de Vacinação, concedido aos empregados ou 

servidores públicos que tenham filhos ou dependentes menores de 5 anos de idade, 

extensivo aos participantes da Campanha Nacional de Vacinação nos termos desta Lei. 

Projeto de Indicação de nº 284, de autoria do Vereador Jeorgenes Castro e Silva - 

Dispõe sobre o evento Virada da Catarata e outras doenças do Globo Ocular, a ser 

realizado anualmente, em um dos finais de semana do mês de maio, na Cidade de 

Maracanaú, e dá outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 285, de autoria do Vereador Pedro Rodrigues de Paula - 

Dispõe sobre a garantia de acompanhante às Mulheres nas consultas, cirurgias, partos e 
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exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do 

Município de Maracanaú, e dá outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 286, de autoria do Vereador Rafael Cavalcante Lacerda - 

Dispõe sobre o Programa para identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

de educandos com Dislexia, TDAH, e Déficit de Atenção na Rede Pública e Privada de 

Educação e dá outras providências. 

LEITURA DOS REQUERIMENTOS 

Requerimento de nº 966, de autoria do Vereador Francisco Ivonaldo Pereira Lima 

(Ivonaldo Lima) - Solicita ao Prefeito, junto a Secretaria de Infraestrutura, reiterando o 

Requerimento de nº 950/2022, a construção de uma nova Praça no bairro Pajuçara Park, 

dotada de projeto paisagístico, mobiliário urbano, acessibilidade, brinquedo praça/parque 

infantil e academia popular, bem como a requalificação e urbanização da Avenida Airton 

Sena com drenagem, fresagem, recapeamento e conclusão da pavimentação asfáltica, 

urbanização do canteiro central, construção de faixas de pedestres elevadas e sinalização 

horizontal e vertical, no bairro Pajuçara Park, Distrito de Pajuçara. 

Requerimento de nº 967, de autoria do Vereador José Patriarca Neto - Solicita ao 

Prefeito, a conclusão da reforma e sua respectiva inauguração na Praça da Rua 09, em 

frente à Padaria D'Vera, no bairro Conjunto Industrial. 

Requerimento de nº 968, de autoria do Vereador Romualdo José Bezerra do 

Nascimento (Romualdo Bezerra) - Solicita ao Prefeito, junto a Secretaria de 

Infraestrutura, a desapropriação ou compra de um terreno localizado entre as Ruas Paulo 

Afonso e Joaquim Pedro Severiano, para ser construído um Polo de Lazer com quadra 

poliesportiva, rampas de skate, playground, academia popular, quiosques, rampas de 

acessibilidade, urbanização e paisagismo, no bairro Parque Tijuca. 

Requerimento de nº 969, de autoria do Vereador José Valdemi Gomes Peixoto (Demir 

Peixoto) - Solicita a Superintendência de Obras Públicas - SOP, uma equipe para analisar 

e reformar os dois abrigos de ônibus localizados na CE-350, próximo ao Campo de 

Formação Esportiva Prata Neto, no bairro Olho D'água. 
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Requerimento de nº 970, de autoria do Vereador Carlos Alberto Gomes de Matos 

Mota - Solicita ao Secretário de Infraestrutura, o calçamento da Rua Norte, localizada no 

bairro Jaçanaú. 

Requerimento de nº 971, de autoria do Vereador Manoel Vieira Correia - Solicita ao 

Prefeito, uma faixa de pedestre elevada na Avenida Padre José Holanda do Vale, defronte 

à Igreja Universal no bairro Piratininga. 

Requerimento de nº 972, de autoria do Vereador Jeorgenes Castro e Silva - Solicita ao 

Prefeito, a construção de um novo prédio da Biblioteca Municipal de Maracanaú, 

juntamente com uma Praça, um espaço de convivência e academia popular adaptável, no 

terreno em frente da antiga cadeia pública, no bairro Boa Vista. 

Requerimento de nº 973, de autoria da Vereadora Maria Ivani Aguiar de Sousa (Ivani 

Aguiar) - Solicita ao Prefeito, junto a Secretaria de Infraestrutura, a instalação de abrigos 

de ônibus para a Avenida Chanceler Edson Queiroz, no bairro Jardim Bandeirantes. 

Requerimento de nº 974, de autoria do Vereador Edízio Moreira da Silva - Solicita ao 

Prefeito, a instalação de faixas elevadas na Rua 05, entre as Ruas 10 e 11, no bairro Novo 

Maracanaú. 

Requerimento de nº 975, de autoria do Vereador Leonardo Sales de Sousa 

Fernandes (Léo Sales) - Solicita ao Prefeito, junto a Secretaria de Infraestrutura e ao 

Demutran, uma faixa elevada em frente à Escola João Magalhães, no bairro Cágado e em 

frente à Escola Maria Marques, no bairro Mucunã. 

Requerimento de nº 976, de autoria do Vereador Antônio Anderson Sousa Macêdo 

(Anderson ET) - Solicita ao Prefeito, a conclusão das obras de calçamento, bem como a 

limpeza geral, capinagem e poda das árvores da Rua Eduardo Barroso, no bairro Jari. 

Requerimento de nº 977, de autoria do Vereador Raimundo Nonato de Sousa (Irmão 

Raimundinho) - Solicita ao Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura, reiterando o 

Requerimento de nº 255/2021, a urbanização do entorno do Campo do Pau Serrado 

(antigo Campo do Leão da Vila), localizado ao lado da Rua Sobral com Rua Teresina, bem 

como a construção de uma Areninha ao mesmo, no bairro Pau Serrado. 

Requerimento de nº 978, de autoria do Vereador Pedro Rodrigues de Paula - Solicita 

ao Prefeito, junto a Secretaria de Infraestrutura, a construção de uma Praça dotada de 
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uma areninha, academia popular, projeto urbanístico, projeto paisagístico, projeto de 

acessibilidade e playground no terreno localizado entre a Avenida Jaime Paulino e a 

Avenida dos Funcionários, em frente ao estádio Almir Dutra, no bairro Antônio Justa. 

Requerimento de nº 979, de autoria do Vereador Antônio da Silva Moraes (Inspetor 

Moraes) - Solicita ao Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura, reiterando o 

requerimento de nº 597/2021, a abertura de valas e a instalação de manilhas de grande 

diâmetro, atravessando a Avenida Beira Rio, para dar vazão a água e permitir que volte a 

desaguar no Rio Maranguapinho, evitando alagamentos nas Ruas 19, 20 e 21 e as Ruas 

01, 02 e 03, no bairro Residencial I. 

ORDEM DO DIA 
DISCUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO 

(10 MINUTOS) 

Mensagem de nº 110, de autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo, 

através da Secretaria Municipal de Esporte, adquirir Cota de Patrocínio da Associação 

D'eficiência Superando Limites - ADESUL, e dá outras providências. 

Mensagem de nº 111, de autoria do Poder Executivo - Assegura o pagamento da 13ª 

parcela complementar aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate 

às Endemias - ACE, no último trimestre de cada exercício financeiro, advindo da União 

como Assistência Financeira Complementar - AFC, de que trata a Lei Federal nº 11.350, 

de 05 de outubro de 2006, com redação dada pela Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho 

de 2014, e dá outras providências. 

Mensagem de nº 113, de autoria do Poder Executivo - Autoriza ao Chefe do Poder 

Executivo a ceder à posse através de termo de concessão de direito real de uso, do imóvel 

que indica e dá outras providências. K&Z Engenharia e Construções Ltda. (MEGAMIX). 

Mensagem de nº 114, de autoria do Poder Executivo - Autoriza ao Chefe do Poder 

Executivo a ceder à posse através de termo de concessão de direito real de uso, do imóvel 

que indica e dá outras providências. W Modas Indústria e Comércio de Confecções Ltda. 

Projeto de Lei de nº 295/2021, de autoria do Vereador Robério Santos Oliveira 

(Berim) - Institui o Programa de apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes e dá 

outras providências. 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA 
(10 MINUTOS) 
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Projeto de Indicação de nº 278, de autoria do Vereador Romualdo José Bezerra do 

Nascimento (Romualdo Bezerra) - Institui o Dia 5 de Maio como o Dia Municipal da 

Pessoa com Visão Monocular, no Município de Maracanaú, e dá outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 279, de autoria do Vereador Jeorgenes Castro e Silva - 

Institui o Programa Acompanhante de Idosos (Pai) no Município de Maracanaú, e dá 

outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 280, de autoria do Vereador Pedro Rodrigues de Paula - 

Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Maracanaú o Dia da 

Jovem Advocacia, e dá outras providências. 

Projeto de Indicação de nº 281, de autoria do Vereador Francisco Ivonaldo Pereira 

Lima (Ivonaldo Lima) - Autoriza a Prefeitura de Maracanaú a implantar um ambulatório 

Póscovid e dá outras providências. 

 DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA DOS REQUERIMENTOS 
(03 MINUTOS) 

Nº AUTOR DESCRIÇÃO 

966 
Francisco Ivonaldo Pereira 
Lima (Ivonaldo Lima) 

Solicita ao Prefeito, junto a Secretaria de Infraestrutura, 
reiterando o Requerimento de nº 950/2022, a construção de 
uma nova Praça no bairro Pajuçara Park, dotada de projeto 
paisagístico, mobiliário urbano, acessibilidade, brinquedo 
praça/parque infantil e academia popular, bem como a 
requalificação e urbanização da Avenida Airton Sena com 
drenagem, fresagem, recapeamento e conclusão da 
pavimentação asfáltica, urbanização do canteiro central, 
construção de faixas de pedestres elevadas e sinalização 
horizontal e vertical, no bairro Pajuçara Park, Distrito de 
Pajuçara. 

967 José Patriarca Neto 
Solicita ao Prefeito, a conclusão da reforma e sua respectiva 
inauguração na Praça da Rua 09, em frente à Padaria 
D'Vera, no bairro Conjunto Industrial. 

968 
Romualdo José Bezerra do 
Nascimento (Romualdo 
Bezerra) 

Solicita ao Prefeito, junto a Secretaria de Infraestrutura, a 
desapropriação ou compra de um terreno localizado entre as 
Ruas Paulo Afonso e Joaquim Pedro Severiano, para ser 
construído um Polo de Lazer com quadra poliesportiva, 
rampas de skate, playground, academia popular, quiosques, 
rampas de acessibilidade, urbanização e paisagismo, no 
bairro Parque Tijuca. 

969 
José Valdemi Gomes Peixoto 
(Demir Peixoto) 

Solicita a Superintendência de Obras Públicas - SOP, uma 
equipe para analisar e reformar os dois abrigos de ônibus 
localizados na CE-350, próximo ao Campo de Formação 
Esportiva Prata Neto, no bairro Olho D'água. 

970 
Carlos Alberto Gomes de 
Matos Mota 

Solicita ao Secretário de Infraestrutura, o calçamento da Rua 
Norte, localizada no bairro Jaçanaú. 

971 Manoel Vieira Correia Solicita ao Prefeito, uma faixa de pedestre elevada na 
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Avenida Padre José Holanda do Vale, defronte à Igreja 
Universal no bairro Piratininga. 

972 Jeorgenes Castro e Silva 

Solicita ao Prefeito, a construção de um novo prédio da 
Biblioteca Municipal de Maracanaú, juntamente com uma 
Praça, um espaço de convivência e academia popular 
adaptável, no terreno em frente da antiga cadeia pública, no 
bairro Boa Vista. 

973 
Maria Ivani Aguiar de Sousa 
(Ivani Aguiar) 

Solicita ao Prefeito, junto a Secretaria de Infraestrutura, a 
instalação de abrigos de ônibus para a Avenida Chanceler 
Edson Queiroz, no bairro Jardim Bandeirantes. 

974 Edízio Moreira da Silva 
Solicita ao Prefeito, a instalação de faixas elevadas na Rua 
05, entre as Ruas 10 e 11, no bairro Novo Maracanaú. 

975 
Leonardo Sales de Sousa 
Fernandes (Léo Sales) 

Solicita ao Prefeito, junto a Secretaria de Infraestrutura e ao 
Demutran, uma faixa elevada em frente à Escola João 
Magalhães, no bairro Cágado e em frente à Escola Maria 
Marques, no bairro Mucunã. 

976 
Antônio Anderson Sousa 
Macêdo (Anderson ET) 

Solicita ao Prefeito, a conclusão das obras de calçamento, 
bem como a limpeza geral, capinagem e poda das árvores da 
Rua Eduardo Barroso, no bairro Jari. 

977 
Raimundo Nonato de Sousa 
(Irmão Raimundinho) 

Solicita ao Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura, 
reiterando o Requerimento de nº 255/2021, a urbanização do 
entorno do Campo do Pau Serrado (antigo Campo do Leão 
da Vila), localizado ao lado da Rua Sobral com Rua Teresina, 
bem como a construção de uma Areninha ao mesmo, no 
bairro Pau Serrado. 

978 Pedro Rodrigues de Paula 

Solicita ao Prefeito, junto a Secretaria de Infraestrutura, a 
construção de uma Praça dotada de uma areninha, academia 
popular, projeto urbanístico, projeto paisagístico, projeto de 
acessibilidade e playground no terreno localizado entre a 
Avenida Jaime Paulino e a Avenida dos Funcionários, em 
frente ao estádio Almir Dutra, no bairro Antônio Justa. 

979 
Antônio da Silva Moraes 
(Inspetor Moraes) 

Solicita ao Prefeito, junto ao Secretário de Infraestrutura, 
reiterando o requerimento de nº 597/2021, a abertura de 
valas e a instalação de manilhas de grande diâmetro, 
atravessando a Avenida Beira Rio, para dar vazão a água e 
permitir que volte a desaguar no Rio Maranguapinho, 
evitando alagamentos nas Ruas 19, 20 e 21 e as Ruas 01, 02 
e 03, no bairro Residencial I. 

 

PAUTA DA 89ª (OCTAGÉSIMA NONA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ - 08/11/2022. 

ORDEM DO DIA 
DISCUSSÃO FINAL E VOTAÇÃO 

(10 MINUTOS) 

Mensagem de nº 110, de autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo, 

através da Secretaria Municipal de Esporte, adquirir Cota de Patrocínio da Associação 

D'eficiência Superando Limites - ADESUL, e dá outras providências. 
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Mensagem de nº 111, de autoria do Poder Executivo - Assegura o pagamento da 13ª 

parcela complementar aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate 

às Endemias - ACE, no último trimestre de cada exercício financeiro, advindo da União 

como Assistência Financeira Complementar - AFC, de que trata a Lei Federal nº 11.350, 

de 05 de outubro de 2006, com redação dada pela Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho 

de 2014, e dá outras providências. 

Mensagem de nº 113, de autoria do Poder Executivo - Autoriza ao Chefe do Poder 

Executivo a ceder à posse através de termo de concessão de direito real de uso, do imóvel 

que indica e dá outras providências. K&Z Engenharia e Construções Ltda. (MEGAMIX). 

Mensagem de nº 114, de autoria do Poder Executivo - Autoriza ao Chefe do Poder 

Executivo a ceder à posse através de termo de concessão de direito real de uso, do imóvel 

que indica e dá outras providências. W Modas Indústria e Comércio de Confecções Ltda. 

Projeto de Lei de nº 295/2021, de autoria do Vereador Robério Santos Oliveira 

(Berim) - Institui o Programa de apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes e dá 

outras providências. 

 

PAUTA DA 90ª (NONAGÉSIMA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ - 08/11/2022. 

ORDEM DO DIA 
VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL 

(SEM DISCUSSÃO) 

Mensagem de nº 110, de autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo, 

através da Secretaria Municipal de Esporte, adquirir Cota de Patrocínio da Associação 

D'eficiência Superando Limites - ADESUL, e dá outras providências. 

Mensagem de nº 111, de autoria do Poder Executivo - Assegura o pagamento da 13ª 

parcela complementar aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate 

às Endemias - ACE, no último trimestre de cada exercício financeiro, advindo da União 

como Assistência Financeira Complementar - AFC, de que trata a Lei Federal nº 11.350, 

de 05 de outubro de 2006, com redação dada pela Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho 

de 2014, e dá outras providências. 
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Mensagem de nº 113, de autoria do Poder Executivo - Autoriza ao Chefe do Poder 

Executivo a ceder à posse através de termo de concessão de direito real de uso, do imóvel 

que indica e dá outras providências. K&Z Engenharia e Construções Ltda. (MEGAMIX). 

Mensagem de nº 114, de autoria do Poder Executivo - Autoriza ao Chefe do Poder 

Executivo a ceder à posse através de termo de concessão de direito real de uso, do imóvel 

que indica e dá outras providências. W Modas Indústria e Comércio de Confecções Ltda. 

Projeto de Lei de nº 295/2021, de autoria do Vereador Robério Santos Oliveira 

(Berim) - Institui o Programa de apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes e dá 

outras providências. 

 

 

 

 


