
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO   

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, CEP 67.205-025, Marituba-Pará 

Fone: (91) 3256-5667, www.camaramarituba.pa.gov.br 

PAUTA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

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

MARITUBA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021. 

 

1. Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que Dispõe sobre a 

realização de curso de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o 

acompanhamento pré-natal, e o reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de 

acompanhamento da criança recém-nascida no município de Marituba, para ser encaminhado 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em áreas 

públicas municipais, pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e de iluminação 

pública, de propriedade da concessionária de energia elétrica que os utiliza, ou venha a utilizar 

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

para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que 

Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao Deputado Federal Vavá Martins e dá outras 

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

 

4. Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que 

Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao Deputado Estadual Fábio Freitas e dá outras 

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

 

5. Projeto de Resolução nº 003/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, que Cria a 

Frente Parlamentar pela Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para ser encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

6. Parecer da Comissão de Justiça nº 011/2021, favorável à aprovação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 02/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que concede o título 

honorífico de cidadã Maritubense à Senhora Pastora Rafaela Santa Rosa e dá outras 

providências, para discussão e votação. 

 

7. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, 

que concede o título honorífico de cidadã Maritubense à Senhora Pastora Rafaela Santa Rosa e 

dá outras providências, para discussão e votação. 
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8. Indicação nº 242/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de um Mercado Municipal no bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação. 

 

9. Indicação nº 243/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de um Mercado Municipal que atenda os bairros Riacho 

Doce e Canaã, para discussão e votação. 

 

10. Indicação nº 244/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação da Unidade de Estratégia Saúde da Família – ESF 

Haifa Gabriel, para discussão e votação. 

 

11. Indicação nº 245/2021, 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 João Rodrigues da Silva, bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

12. Indicação nº 609/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Eudamidas Lopes e Miranda, bairro Dom Aristides, para discussão e votação.  

 

13. Indicação nº 611/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie implementar plano de gestão de descentralização de serviços de 

mamografia, através da adaptação de Unidade de Saúde Nossa Senhora da Paz e José de 

Arimatéia, para discussão e votação.  

 

14. Indicação nº 661/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie os serviços de limpeza, abertura de valas, terraplenagem, drenagem, meio 

fio e pavimentação asfáltica da Rua Santa Margarida da Escócia, bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação.  

 

15. Indicação nº 716/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie os serviços de limpeza, abertura de valas, terraplenagem, drenagem, meio 

fio e pavimentação asfáltica da Travessa Dr. Moraes, no bairro Novo Horizonte, 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 Dom Aristides, CEP 67.205-025, Marituba-Pará 

Fone: (91) 3256-5667, www.camaramarituba.pa.gov.br 

 

16. 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. 

 

17. 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. 

 

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

Prefeita Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a substituição da tampa do bueiro 

na Avenida Fernando Guilhon, bairro Centro, em frente ao CEO, para discussão e votação. 

 

19. Indicação nº 863/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, que seja feito uma Ação 

Educativa de Preservação do Meio Ambiente na BR-316, Bairro Centro, para discussão e 

votação.  

 

20. Indicação nº 896/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a troca da movelaria hospitalar da USF Santa 

Lúcia, para discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 900/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, material de movelaria para a divisão do lixo 

hospitalar e do lixo comum da USF Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

22. Indicação nº 902/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, refrigeração para a sala de triagem da USF 

Santa Lúcia, para discussão e votação. 

 

23. Indicação nº 857/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de abertura de valas, reparo na iluminação e 

pavimentação asfáltica na Travessa Boa Vista, bairro Novo, para discussão e votação. 
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24. Indicação nº 904/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de uma feira do microempreendedor, que 

fomenta nosso município dando incentivo aos nossos pequenos e médios empresários locais, 

específicos nos bairros Viver Melhor, Jardim Imperial, Uriboca e Bairro Centro, para discussão e 

votação. 

 

25. Indicação nº 905/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução da conclusão das obras das duas creches do 

Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação. 

 

26. Indicação nº 906/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a construção de um complexo de feira livre no 

Residencial Viver Melhor Marituba, poderá ser localizado na Rua do Fio próximo a quadra 

coberta ao lado da praça de alimentação, para discussão e votação. 

 

27. Indicação nº 949/2021, de autoria do vereador Devaldo Valente, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, serviço de tapa buraco na Travessa Boa Vista, 

bairro Novo horizonte I, para discussão e votação.  

 

28. Indicação nº 960/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a implementação de um CAPS no bairro 

Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 325/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção/adequação de 

espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento de toda 

natureza de tratamento fisioterápico anexo a Unidade Saúde da Família Dr. Raimundo Rocha 

Alves, no bairro Santa Clara, para discussão e votação.  

 

30. Requerimento nº 328/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de uma praça com 

instalação 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 Santa Clara, para discussão e votação.  

 

31. Requerimento nº 330/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de um Centro de Educação Materno Infantil 

(creche), de Tempo Integral, no bairro Santa Clara, para discussão e votação.  
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32. Requerimento nº 331/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de um Centro de Educação Materno Infantil 

(creche), de tempo Integral, no bairro São João, para discussão e votação.  

 

33. Requerimento nº 550/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

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

abastecimento de água para o Residencial Raimundo Freire, bairro Boa Vista, para discussão e 

votação. 

 

34. Requerimento nº 565/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a desapropriação da área onde está 

localizada a Comunidade Boa Vista no bairro Centro, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 020/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

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

Marituba, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 023/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a garantia de merenda escolar de qualidade nas escolas e creches 

do município, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 028/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção do complexo Esportivo e Cultural no bairro Centro, 

para discussão e votação.  

 

38. Requerimento nº 029/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a criação da Secretaria Municipal da Mulher, para discussão e 

votação. 


