
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO   

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA, 

REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021. 

 

1. Projeto de Lei nº 032/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que cria o 

programa “Fim de Semana na Escola” e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Moção nº 02/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, solicitando que esta Casa de Leis 

encaminhe Moção de Honra a toda Guarda Municipal de Marituba, em nome dos agentes Abraão 

dos Santos gomes e Devid de Jesus Bagata França, parabenizando-os pelos bravos esforços para 

combater a criminalidade e a violência, cumprindo com louvor o seu trabalho, para discussão e 

votação. 

 

3. Indicação nº 016/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua São Francisco, no 

bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

4. Indicação nº 017/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Raimundo Palheta, 

no bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

5. Indicação nº 018/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Travessa Rodrigues, no 

bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

6. Indicação nº 019/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Padre Josino, no 

bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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7. Indicação nº 217/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a criação do Laboratório de Análises Clínicas vinculado à Secretaria 

Municipal de Saúde, para discussão e votação. 

 

8. Indicação nº 225/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a criação de linhas de micro-ônibus para o transporte coletivo na 

Comunidade Campina Verde, no bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

9. Indicação nº 241/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto a Secretaria de Saúde, o incentivo financeiro adicional aos agentes 

comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias de nosso Município, para discussão 

e votação. 

 

10. Indicação nº 349/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal efetive o novo piso salarial para os agentes de endemias e agentes comunitários de 

saúde de nosso Município, conforme a Lei nº 13.708/18, para discussão e votação. 

 

11. Indicação nº 437/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie implantação de sistema de água na localidade Santa Fé, no bairro Mário 

Couto, para discussão e votação. 

 

12. Indicação nº 441/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a aquisição de dois novos aparelhos de ultrassom para equipar a Unidades 

Básicas de Saúde Nossa Senhora da Paz e José de Arimateia, para discussão e votação. 

 

13. Indicação nº 442/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie implantação de sistema de água na Comunidade Vai Quem Quer, no 

bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

14. Indicação nº 443/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a aquisição de ambulâncias para o nosso Município, para discussão e 

votação. 

 

15. Indicação nº 568/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, limpeza, reparo no 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias na Passagem Almeida, 

entre Rua Raimundo Barbosa Santana e Rua da Assembleia, bairro Centro, para discussão e 

votação. 
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16. Indicação nº 569/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, limpeza, 

manutenção do asfalto, conserto e/ou instalação de luminárias e instalação de água encanada na 

Rua dos Militares, bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

17. Indicação nº 570/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, limpeza, reparo no 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, meio fio com canaletas 

ou linha da água na Rua São João, bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

18. Indicação nº 573/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de limpeza, conserto e/ou 

instalação de luminárias na Rua São Raimundo, bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação. 

 

19. Indicação nº 588/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, em parceria com o Governo do Estado, a implantação de uma faixa de 

pedestre com a devida sinalização em frente ao Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto 

Chaves Rodrigues, para discussão e votação. 

 

20. Indicação nº 589/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a limpeza e abertura de valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

meio fio e saneamento básico na Rua Mogno, na Comunidade Campo Verde, para discussão e 

votação. 

 

21. Indicação nº 590/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a limpeza e abertura de valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

meio fio e saneamento básico na Passagem Bom Jesus, na Comunidade Campo Verde, para 

discussão e votação. 

 

22. Indicação nº 592/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a limpeza e abertura de valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

meio fio e saneamento básico na Rua Cedro, na Comunidade Campo Verde, para discussão e 

votação. 

 

23. Indicação nº 709/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie o envio a este Poder Legislativo de Projeto de Lei que autoriza a 

criação de uma Central de Empregos para Pessoas com Deficiência – CEPCD, para discussão e 

votação. 
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24. Indicação nº 710/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie o envio a este Poder Legislativo de Projeto de Lei que autoriza o 

Poder Executivo a instituir o programa de incentivo à leitura no âmbito municipal, e dá outras 

providências, para discussão e votação. 

 

25. Indicação nº 722/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie a inclusão dos Oficiais de Justiça lotados na Comarca no 

município de Marituba, na prioridade de imunização contra covid-19, para discussão e votação.  

 

26. Indicação nº 724/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de limpeza, pavimentação 

asfáltica e iluminação na Passagem Esperança, na Comunidade Jardim Visão, no bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

27. Indicação nº 726/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de limpeza, pavimentação 

asfáltica e iluminação na Passagem Bom Jesus, na Comunidade Jardim Visão, no bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

28. Indicação nº 727/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de limpeza, pavimentação 

asfáltica e iluminação na Passagem Vitória, na Comunidade Jardim Visão, no bairro Decouville, 

para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 303/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, 

limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Travessa Ramal do Grupo, no bairro São João, para discussão e votação.  

 

30. Requerimento nº 304/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, 

limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Travessa Dezenove de Julho, no bairro São João, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 306/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva 

na Comunidade Nova Decouville, no bairro Decouville, para discussão e votação.  
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32. Requerimento nº 1.228/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, em caráter de urgência, a construção de 37 abrigos de 

mototaxistas do município de Marituba e que seja fixada em cada ponto uma placa informativa 

com o quantitativo e a numeração das ordens de serviço, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 619/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a execução da construção do Pórtico, na entrada e saída de 

Marituba, identificando o limite geográfico do Município, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 1.171/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a implantação de um bicicletário na Escola Miguel Lacerda da 

Silva, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 1.172/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a implantação de uma quadra coberta na Escola Miguel Lacerda 

da Silva, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 1.230/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao Governo do Estado, a construção da Delegacia da 

Mulher, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 1.192/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie os serviços de limpeza da via na Passagem Salve Jorge 

(Comunidade do Peti), no bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 1.193/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie os serviços de pavimentação asfáltica na Passagem Salve 

Jorge (Comunidade do Peti), no bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

39. Requerimento nº 1.194/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie os serviços de saneamento básico na Passagem Salve Jorge 

(Comunidade do Peti), no bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 1.196/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie os serviços de limpeza de valas da Alameda 11 de junho 

com 7 de setembro, nas proximidades da Avenida dos Navegantes, para discussão e votação. 
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41. Requerimento nº 022/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a prestação de assessoria para requerer benefícios e 

aposentadoria para idosos, assim como para portadores de necessidades especiais, para discussão 

e votação. 

 

42. Requerimento nº 024/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a criação de ciclovia ao longo da BR-316, para discussão e 

votação. 

 

43. Requerimento nº 025/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a criação do Conselho da Juventude, para discussão e votação. 

 

44. Requerimento nº 026/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a ampliação do efetivo da Guarda Municipal, para discussão e 

votação. 


