
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 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2021. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 030/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que autoriza o Poder 

Executivo proibir a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de veículos moto ciclísticos 

no Município de Marituba e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça, para análise e parecer.  

 

2. Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria dos vereadores Junior Amaral e Anderson Rocha, que 

dispõe sobre a criação do Projeto Guarda Mirim no âmbito do Município de Marituba, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça, para análise e parecer.  

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, que 

Denomina de “Margelly da Costa Mesquita” o auditório da Escola Municipal Dr. Renausto 

Amanajás e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça, para análise e 

parecer.   

 

4. Indicação nº 025/2021, 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, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Quarta no Bairro 

Novo, para discussão e votação. 

 

5. Indicação nº 026/2021, 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, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Quinta, no Bairro 

Novo, para discussão e votação. 

 

6. Indicação nº 027/2021, 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, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Alameda Ceará, no 

Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 
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7. Indicação nº 028/2021, 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, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua João Paulo VI, no 

Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

8. Indicação nº 228/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação 

- SEDUC, a reforma, ampliação e estruturação da Escola E.E. Agroindustrial Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, para discussão e votação. 

 

9. Indicação nº 229/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal proceda com reforma e ampliação da Ponte do Igarapé do Beira Rio, na Comunidade 

Beira Rio, Bairro Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

10. Indicação nº 233/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal emita comunicado oficial a todos os pontos de vendas de pilhas e baterias, através do 

órgão municipal competente, para que providencie em no máximo 60 dias, os coletores desses 

materiais inutilizados, com devidas informações e em local visível, para discussão e votação. 

 

11. Indicação nº 347/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto a Secretaria de Saúde, a criação de salas de acolhimento para 

atendimento às mulheres vítimas de violência nas Unidades de Saúde no Município de Marituba, 

para discussão e votação. 

 

12. Indicação nº 447/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie aumento de escala e sobre aviso de operadores de ultrassom, para 

discussão e votação.  

 

13. Indicação nº 448/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie ampliação da Unidade de Saúde da Família – USF Cristiano Claudio 

Torres, que atende o Condomínio Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

14. Indicação nº 450/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a criação e implementação de uma Unidade da Casa da Mulher Brasileira 

em Marituba, através do Programa Mulher Segura e Protegida, para discussão e votação. 
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15. Indicação nº 451/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a criação de uma sala de grave no Hospital de Urgência e Emergência Dr. 

Augusto Chaves Rodrigues, para discussão e votação.    

 

16. Indicação nº 596/2021, 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 Rua Castanheira, na Comunidade Campo Verde, para discussão e 

votação. 

 

17. Indicação nº 597/2021, 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 Rua Tiradentes, na Comunidade Campo Verde, para discussão e 

votação. 

 

18. Indicação nº 598/2021, 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 da Paz, Bairro Novo Horizonte II, para discussão e 

votação. 

 

19. Indicação nº 599/2021, 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 Rua Jerusalém, na Comunidade Campo Verde, para discussão e 

votação.  

 

20. Indicação nº 652/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

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

pavimentação, conserto e/ou instalação de luminárias da Rua I, quadra 06, do Conjunto Nova 

Marituba, para discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 653/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

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

instalação de luminárias, meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos da Rua E, quadra 07, do Conjunto Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

22. Indicação nº 654/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

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

instalação de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes 

físicos da Travessa WE 10, quadra 07 do Conjunto Beija-Flor, para discussão e votação. 
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23. Indicação nº 780/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente, a regularização do serviço de abastecimento de 

água das seguintes ruas: Rua da Piçarreira, Rua Mirizal e Passagem Palheta, todas no Bairro 

Mirizal, para discussão e votação. 

 

24. Indicação nº 751/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

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

asfáltica, iluminação, Comunidade Nova Jerusalém, na Rua Fé em Deus, Bairro Santa Clara, 

para discussão e votação. 

 

25.  Indicação nº 753/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente, a execução de serviços de operação tapa buraco, na 

Passagem Raimundo Palheta, Bairro Mirizal, para discussão e votação.  

 

26. Indicação nº 801/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de uma feira ao ar livre aos sábados e 

domingos das 6 horas da manhã às 14 horas, no Residencial Viver Melhor Marituba, para 

discussão e votação. 

 

27. Indicação nº 808/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

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

asfáltica, iluminação na Rua da Jacaira, Bairro Santa Clara, para discussão e votação.   

 

28. Indicação nº 790/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a reforma do telhado do prédio do SAMU, 

para discussão e votação. 

  

29. Indicação nº 620/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a tampa de proteção do bueiro 

localizado entre Rua Raimundo Barbosa Santana e Rua Antônio Bezerra Falcão, para discussão e 

votação. 

 

30. Indicação nº 731/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, operação tapa buraco para a Rua São 

Pedro (Loteamento Mário Couto), Bairro Decouville, para discussão e votação. 
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31. Requerimento nº 1.205/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie limpeza de valas da Alameda 20 de Fevereiro, na 

proximidade da Avenida dos Navegantes, para discussão e votação. 

 

32.  Requerimento nº 1.219/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie a construção de Unidade de Saúde Odontológica no Bairro 

São João, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 307/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma quadra poliesportiva 

no Loteamento Jardim Imperial, no Bairro Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 308/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de uma quadra poliesportiva no Conjunto Jardim 

dos Pardais, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 312/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a construção/adequação de espaço/sala com 

estrutura, aparelhamento e profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de 

tratamento fisioterápico, anexo a Unidade de Saúde da Família Haifa Gabriel, Bairro Almir 

Gabriel, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 315/2021, 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 Juliano, Bairro Almir Gabriel, área agrícola, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 555/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a solicitação de extintores de incêndio 

e lâmpadas de emergência em todas as Escolas da rede Municipal, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 556/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal crie uma campanha para doação de sangue no Município de Marituba, para 

discussão e votação. 

 

39. Requerimento nº 558/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie capacitação contínua para funcionários na área de saúde sobre 

hanseníase, para discussão e votação. 
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40. Requerimento nº 027/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a criação de serviços de agendamento de serviços públicos pela 

internet, para discussão e votação.  

 

41. Requerimento nº 031/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie implantação de um micro sistema de abastecimento de água que 

atenda as necessidades dos moradores da Comunidade do Novo Decouville, para discussão e 

votação. 

 

42. Moção nº 003/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, solicitando que este Poder 

Legislativo encaminhe Moção de agradecimento para a Secretaria de Saúde - SESAU pelo dia 12 

de maio, dia dedicado ao profissional de enfermagem, para discussão e votação. 


