
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO   

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 
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Fones: (91) 3256-5667, www.camaramarituba.pa.gov.br 

PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

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

MARITUBA, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2021. 

 

1. Projeto de Lei nº 040/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que institui 

boas práticas e padrões de qualidade no atendimento ao usuário de serviços públicos do 

Município, e dá outras providências, para ser encaminhado para Comissão de Justiça, para 

análise e parecer. 

  

2. Indicação nº 029/2021, 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 Passagem Castelo 

Branco, no Bairro Bela Vista, para discussão e votação. 

 

3. Indicação nº 030/2021, 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 Passagem José Mulato, 

no Bairro Bela Vista, para discussão e votação. 

 

4. Indicação nº 032/2021, 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 Passagem Santa Lúcia, 

no Bairro Bela Vista, para discussão e votação. 

 

5. Indicação nº 033/2021, 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 Augustus, no Bairro 

Parque Verde, para discussão e votação. 

 

6. Indicação nº 237/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal proceda com a construção de uma quadra coberta poliesportiva na Escola Municipal 

Sueli Falcão, localizada no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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7. Indicação nº 257/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie os serviços de limpeza, drenagem e retirada de entulhos, abertura das 

valas, conserto e/ou manutenção da iluminação pública, asfaltamento e/ou manutenção asfáltica 

(tapa buraco), saneamento básico, construção de meio fio, sinalização da via e calçadas com 

acessibilidade na Rua Madre Tereza, Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

8. Indicação nº 267/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal proceda com a criação de linhas de micro-ônibus para o transporte coletivo, Bairro 

Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

9. Indicação nº 270/2021, 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 EEEM Fernando Ferrari, Bairro Centro, 

para discussão e votação. 

 

10. Indicação nº 452/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a criação de um bloco cirúrgico no Hospital de Urgência e Emergência 

Dr. Augusto Chaves Rodrigues, destinado a cirurgias de urgência e eletivas, para discussão e 

votação. 

 

11. Indicação nº 455/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal busque junto ao Hemopa a implantação de um posto de coleta no Hospital Divina 

Providência, para discussão e votação. 

 

12. Indicação nº 456/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a adequação da entrega dos resultados do exame Preventivo do Câncer do 

Colo Uterino – PCCU, no prazo máximo de 15 dias, para discussão e votação. 

 

13. Indicação nº 457/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do Sistema de Água da Comunidade dos Milagres, 

Bairro São João, para discussão e votação. 

 

14. Indicação nº 600/2021, 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 Travessa Fé em Deus, na Comunidade Campo Verde, para discussão 

e votação. 
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15. Indicação nº 601/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de uma Pista de Skate na Praça do Beija-Flor, para discussão 

e votação. 

 

16. Indicação nº 656/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de limpeza, abertura de valas e 

operação tapa buraco na Rua Jovelina Morgado entre a BR 316 e Rua do Fio, para discussão e 

votação.  

 

17. Indicação nº 657/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de limpeza, abertura de valas e 

operação tapa buraco na Rua Pires Franco entre Rua Raimundo Nunes e Rua do Fio, Bairro São 

José, para discussão e votação.  

 

18. Indicação nº 771/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, que faça a integração das Ruas 21 de 

abril e a Assis Dória, atravessando a BR 316, para discussão e votação. 

 

19. Indicação nº 772/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a limpeza, abertura de valas para 

escoamento da água empossada da Travessa Jardim de Deus no Bairro do Canaã, para discussão 

e votação. 

 

20. Indicação nº 779/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, construção de redutores de 

velocidade (lombadas) e sinalização da Rua Paula Roberta entre Travessa Rodrigues e Mato 

Grosso, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 836/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a troca das lâmpadas de 

iluminação pública na Quadra 15, Conjunto Nova Marituba, Bairro Nova Marituba, esquina com 

a Estrada da Pirelli, para discussão e votação. 

 

22. Indicação nº 786/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, que seja instalado no nosso Município uma 

agencia do SINE (Sistema Nacional de Emprego), para discussão e votação. 
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23. Indicação nº 802/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de um micro sistema de abastecimento de 

água na comunidade Jardim Visão, no bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

24. Indicação nº 809/2021, 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 Alameda Sandro, bairro Santa Clara, para discussão e votação.  

 

25. Indicação nº 812/2021, 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 Alameda da Paz, bairro Santa Clara, para discussão e votação.  

 

26. Indicação nº 813/2021, 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 São Francisco, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

27. Indicação nº 859/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, que seja feita a limpeza e manutenção da 

iluminação pública da Viela Breu, no Bairro Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 1.232/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, requerendo 

ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Marituba a realização de 

Audiência Pública com o objetivo de discutir uma solução viável para enfrentar a crise do 

sistema Funerário do Município de Marituba, para discussão e votação.  

 

29. Requerimento nº 320/2021, 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 Passagem das Flores, Bairro Canaã, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 322/2021, 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 Passagem Santa Clara, Bairro Santa Clara, para discussão e votação.  
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31. Requerimento nº 323/2021, 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 Passagem Veloso, Bairro Santa Clara, para discussão e votação.  

 

32. Requerimento nº 324/2021, 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 Alameda Oliveira, Bairro Santa Clara, para discussão e votação.  

 

33. Requerimento nº 557/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a implantação de linha de ônibus do Viver Melhor Marituba indo 

pela Rua do Fio até o seu final, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 560/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a limpeza da caixa d’água do sistema de água do Bairro do 

Cecon, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 561/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de abertura de valas, drenagem, 

colocação de tubos, bueiros, iluminação pública, terraplenagem e asfaltamento na Passagem 

Dono Amazonas, Quadra 12, do Residencial Jardim Eucalipal com saída para Residencial 

Decouville, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 562/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo a Prefeita 

Municipal providencie a limpeza da caixa d’água do Bairro Mário Couto, para discussão e 

votação. 

 

37. Requerimento nº 037/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de uma feira coberta no Bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação.  

 

38. Requerimento nº 038/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de uma feira coberta no bairro Mário Couto, para 

discussão e votação.  
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39. Requerimento nº 041/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie consultas itinerantes oftalmológicas nas Escolas do Município de 

Marituba, para discussão e votação.  

 

40. Requerimento nº 043/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a implantação do Consócio Intermunicipal de Saúde, para 

discussão e votação. 

 

41. Moção nº 004/2021, de autoria do Poder Legislativo, solicita que seja encaminhada a 

presente Moção de repúdio a permanência do aterro sanitário “lixão” no Município de 

Marituba/PA, para discussão e votação 

 

 

 

 

 


