
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, www.camaramarituba.pa.gov.br 

PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

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

MARITUBA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. 

 

 

1. Parecer da Comissão de Justiça nº 05/2021, sobre o Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria 

do vereador Sóriclis Silva, que Institui o Dia Municipal em Homenagem a Primeira vacinação 

contra Covid-19, no âmbito do Município de Marituba, para discussão e votação. 

 

2. Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que Institui o Dia 

Municipal em Homenagem a Primeira vacinação contra Covid-19, no âmbito do Município de 

Marituba, para 1ª discussão e 1ª votação.  

 

3. Parecer da Comissão de Justiça nº 08/2021, sobre o Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria 

do vereador Gilberto Souto, que Torna obrigatório a potabilidade da água para consumo humano 

nas escolas de rede pública municipal e dá outras providências, para discussão e votação. 

 

4. Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que Torna obrigatório a 

potabilidade da água para consumo humano nas escolas de rede pública municipal e dá outras 

providências, para 1ª discussão e 1ª votação. 

 

5. Parecer da Comissão de Justiça nº 06/2021, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 

01/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que Concede o título honorífico de 

Cidadão Maritubense ao Senhor Pr. Donis Santa Rosa e dá outras providências, para discussão e 

votação. 

 

6. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, 

que Concede o título honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor Pr. Donis Santa Rosa e dá 

outras providências, para discussão e votação. 

 

7. Parecer da Comissão de Justiça nº 09/2021, sobre o 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 discussão e votação. 

 

8. 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 discussão e votação. 
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9. Projeto de Lei nº 036/2021, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre as Diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária do exercício 2022 e dá outras providências, para ser 

encaminhada às Comissões de Finanças, de Justiça, de Educação e Saúde, e de Obras Públicas, 

para análise e parecer. 

 

10. Projeto de Lei nº 041/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que Assegura as 

gestantes a realização da Ultrassografia Morfológica e dá outras providências no âmbito do 

Município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça, para análise e parecer. 

 

11. Projeto de Lei nº 042/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, que dispõe sobre a 

criação da semana de incentivo ao uso de bicicletas e respeito aos ciclistas do município de 

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

parecer. 

 

12. Projeto de Lei nº 043/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, que dispõe sobre 

critérios para desembarque de deficientes físico, mentais e intelectuais, ou portadores de alguma 

síndrome fora da parada de ônibus em qualquer período do dia nos veículos de transporte 

coletivo e urbanos do Município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

13. Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, que 

Concede o título honorífico de Cidadão Maritubense ao Pastor Enaldo Ferreira de Brito e dá 

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

 

14. Indicação nº 034/2021, 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 Bom Jesus, 

bairro Parque Verde, para discussão e votação. 

 

15. Indicação nº 035/2021, 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 Getúlio 

Santos, bairro Parque Verde, para discussão e votação. 
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16. Indicação nº 037/2021, 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 Alameda Fé em Deus, 

bairro Parque Verde, para discussão e votação. 

 

17. Indicação nº 038/2021, 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 Alameda da Paz, bairro 

Parque Verde, para discussão e votação. 

 

18. Indicação nº 220/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de uma Unidade de Saúde da Família – USF, na área 

agrícola, bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

19. Indicação nº 221/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de uma creche infantil no bairro Centro, para discussão e 

votação. 

 

20. Indicação nº 223/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de uma Unidade de Saúde da Família – USF, no bairro 

Centro, para discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 231/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de um Mercado Municipal no Residencial Viver Melhor 

Marituba, no bairro Centro, para discussão e votação. 

 

22. 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. 

  

23. 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. 

 



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, www.camaramarituba.pa.gov.br 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 

  

28. 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. 

 

29. Indicação nº 811/2021, 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 Travessa Primeiro de Dezembro, bairro Santa Clara, para discussão e 

votação. 

 

30. Indicação nº 815/2021, 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 Rua Bom Pastor, bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

31. Indicação nº 846/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de reparos na iluminação pública na Passagem 

São José, bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

32. Indicação nº 849/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de pavimentação asfáltica e iluminação 

pública na Passagem Nossa Senhora da Paz, bairro Novo Horizonte, para discussão e votação.  
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33. Indicação nº 867/2021, de autoria do vereador Júnior Amaral, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção do canteiro central da Rua da 

Colônia no perímetro entre a Rua Célio Mota até a Souza Araújo, para discussão e votação. 

 

34. Indicação nº 875/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de rampa para acessibilidade de 

cadeirantes e demais necessitados no canteiro central de Marituba, especificamente no ponto de 

travessia da faixa de pedestres localizada em frente ao Ginásio Poliesportivo, ressaltando que é 

necessária rampa dos dois lados do canteiro, para discussão e votação. 

 

35. Indicação nº 894/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a manutenção corretiva da Autoclave da sala 

de odontologia da USF Santa Clara, para discussão e votação. 

 

36. Indicação nº 895/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a manutenção corretiva da central de ar da 

sala de vacina da USF Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

37. Indicação nº 837/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto aos órgãos competentes (DETRAN), a fiscalização da BR 

316 e proibição de transportes pesados como carretas, no horário das 6:00 às 9:00 horas e 17:00 

às 20:00 horas, para discussão e votação. 

 

38. Indicação nº 838/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a construção de lombadas na 

Travessa WE 11, Quadra 24, Conjunto Beija-Flor, bairro Nova Marituba, para discussão e 

votação. 

 

39. Indicação nº 840/2021, 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 1, Conjunto Beija-Flor, bairro Nova Marituba, para discussão e 

votação. 

 

40. Indicação nº 861/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a substituição da tampa do bueiro na 

Avenida Fernando Guilhon, bairro Centro, em frente ao CEO, para discussão e votação. 
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41. Requerimento nº 305/2021, 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 Rua Acapú, na Comunidade Campo Verde, bairro São João, para discussão e 

votação. 

 

42. Requerimento nº 309/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal determine, ao setor competente, a execução de serviços, em caráter de 

urgência, de colocação de tubos na Passagem Brito, esquina com São João, bairro Mário Couto, 

para discussão e votação. 

 

43. Requerimento nº 310/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de uma Praça com instalações de brinquedos 

infantis, aparelhamento de academia ao ar livre, quiosques, e que a mesma contemple 

adequações para portadores de necessidades especiais e acessibilidade, no bairro Bela Vista, para 

discussão e votação. 

 

44. Requerimento nº 311/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de uma Praça com instalações de brinquedos 

infantis, aparelhamento de academia ao ar livre, quiosques, e que a mesma contemple 

adequações para portadores de necessidades especiais e acessibilidade, no Conjunto Albatroz I, 

bairro Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

45. Requerimento nº 545/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio e pavimentação 

asfáltica da Quadra 15, Loteamento Imperial, bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

46. Requerimento nº 546/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de um banheiro público 

nas proximidades do Ginásio de Esportes, para discussão e votação. 

 

47. Requerimento nº 548/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a reforma e climatização da Escola 

Dona Mora Guimarães, para discussão e votação. 

 

48. Requerimento nº 549/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de um micro abastecimento de água para o bairro da 

Mata, para discussão e votação. 



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, www.camaramarituba.pa.gov.br 

 

49. Requerimento nº 1.236/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a implantação de uma sala para a realização de exames de 

endoscopia e colonoscopia, no Hospital Augusto Chaves Rodrigues, para discussão e votação. 

 

50. Requerimento nº 1.233/2021, de autoria dos vereadores Sóriclis Silva e Allan Besteiro, 

requerendo que este Poder Legislativo realize uma Sessão Solene no dia 25 de junho de 2021, a 

partir das 09 horas, em homenagem aos 92 anos da fundação da Assembleia de Deus em 

Marituba, para discussão e votação. 

 

51. Requerimento nº 011/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção do Complexo Esportivo e Cultural no bairro São 

João, para discussão e votação. 

 

52. Requerimento nº 012/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção do Complexo Esportivo e Cultural no bairro Santa 

Clara, para discussão e votação. 

 

 


