
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 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2021. 

 

1. Projeto de Lei nº 033/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que institui no calendário 

oficial do município de Marituba o “Dia de Oração pelas Autoridades da Nação”, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça, para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 034/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, que cria na rede 

municipal de saúde a “Farmácia 24 horas” e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça, para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, que institui no 

município o uso do Colar de Girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação 

de pessoas com deficiência não visível, para ser encaminhado à Comissão de Justiça, para 

análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 037/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, que dispõe sobre a 

criação, no âmbito da Câmara Municipal de Marituba, do “Programa Vereador Mirim” e dá 

outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça, para análise e parecer. 

  

5. 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.  

 

6. 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. 

 

7. 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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8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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.  

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. Requerimento nº 1.197/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie os serviços de raspagem da via na Alameda 11 de junho 

com 07 de setembro, na proximidade da Avenida dos Navegantes, para discussão e votação. 

 

14. Requerimento nº 1.199/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie os serviços de limpeza de valas da Rua Santos Dumont, no 

bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 1.231/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, requerendo que a 

Mesa Diretora desta Casa de Leis providencie a criação de uma Frente Parlamentar pela defesa 

dos direitos das pessoas com deficiência, para discussão e votação. 

 

16.  Indicação nº 649/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a criação da Guarda Mirim Municipal, para 

discussão e votação. 
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17. Indicação nº 020/2021, 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 João Paulo II, no 

bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

18. Indicação nº 021/2021, 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 Felipe Soares, 

no bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

19. Indicação nº 022/2021, 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 Joaquim Veras, no 

bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

20. Indicação nº 023/2021, 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 Chaves Rodrigues, 

no bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 222/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de Unidade de Saúde da Família – USF, no Conjunto Parque 

dos Umaris, para discussão e votação. 

 

22. Indicação nº 224/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de creche infantil e escola ensino fundamental no Conjunto 

Parque dos Umaris, para discussão e votação. 

 

23. Indicação nº 226/2021, 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 do Beira Rio, bairro Santa Lúcia, para discussão e votação. 
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24. Indicação nº 227/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto às secretarias municipais, em caráter de urgência, ampla e completa 

Campanha Municipal de prevenção e combate ao HIV, neste município, para discussão e 

votação. 

 

25. Indicação nº 417/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de fornecimento de água do bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

26. Indicação nº 444/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a criação de uma equipe de Estratégia de Saúde da Família – ESF no 

Campina Verde, para discussão e votação. 

 

27. Indicação nº 445/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a aquisição de um Mamógrafo para nosso Município, para discussão e 

votação. 

 

28. Indicação nº 446/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie o aumento da oferta de leitos ambulatoriais e hospitalares no município 

de Marituba, para discussão e votação.  

 

29. Indicação nº 582/2021, 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 Rua Raimundo 

Barbosa Santana, Bairro Centro, para discussão e votação.  

 

30. Indicação nº 586/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de limpeza, manutenção asfáltica, 

conserto e/ou instalação de luminárias na Alameda São Paulo entre Rua Assis Dória e Rua Pires 

Franco, Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

31. Indicação nº 606/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

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

asfaltamento, saneamento básico, consertos e/ou instalação de luminárias na Rua Principal do 

Conjunto Jardim Melhoramento, Bairro Decouville, para discussão e votação.  
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32. Indicação nº 608/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de limpeza, saneamento básico, 

aberturas de valas, consertos e/ou instalação de luminárias na Rua Nova, Bairro Decouville, para 

discussão e votação. 

 

33. Indicação nº 594/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

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

fio e saneamento básico na Passagem Vitória na Comunidade Campo Verde, para discussão e 

votação.  

 

34. Indicação nº 595/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

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

fio e saneamento básico na Passagem Esperança, na Comunidade Campo Verde, para discussão e 

votação.  

 

35. Indicação nº 817/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, que sejam incluídos no grupo prioritário de 

vacinação, contra a Covid-19, os professores e funcionários da educação pública Municipal, que 

se encontram em contato direto com alunos, para discussão e votação.  

 

36. Indicação nº 723/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, indicando que a 

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

sobre a isenção fiscal sobre IPTU, taxas de licença de funcionamento e taxas de vigilância 

sanitária a estabelecimentos que tiverem seu funcionamento afetado pelos decretos restritivos 

durante a pandemia, pelo período de dois anos (2021 e 2022), para discussão e votação.  

 

37. Indicação nº 740/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie a inclusão dos Garis na prioridade de imunização contra a Covid-

19, para discussão e votação. 

 

38. 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.  
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39. 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. 

 

40. 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.  

 

41. Indicação nº 759/2021, de autoria do vereador Devaldo Valente, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, serviços de limpeza e iluminação na praça 

Nossa Senhora da Paz, no bairro novo, para discussão e votação.  

 

42. Indicação nº 763/2021, de autoria do vereador Devaldo Valente, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, serviços de limpeza, pavimentação asfáltica e 

iluminação pública na Rua José Morgado, no bairro novo, para discussão e votação. 

 

43. Indicação nº 798/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie adesão, junto ao Governo Federal, ao programa “Saúde com Agente”, que 

pretende capacitar em todo o País, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias para 

redução de indicadores negativos como a mortalidade infantil, infecções sexualmente 

transmissíveis, hipertensão, diabetes e ampliar o acompanhamento de pré-natais, para discussão 

e votação. 

 

44. Indicação nº 799/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a criação de um espaço público de leitura ao ar livre no terreno que fica 

localizado ao lado da biblioteca municipal, para discussão e votação. 

 

45. Indicação nº 800/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reativação da banda de música do município, conforme a lei municipal 

nº 100/2001, para discussão e votação. 

 

46. Requerimento nº 065/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente a reforma da biblioteca Pública, para 

discussão e votação. 


