
Câmara de Vereadores de Marituba
Estado do Pará

ROTEIRO 

1- Convoco os Senhores Vereadores que estão na Câmara para comparecerem ao Plenário para
o início da 30ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021.

2- Solicito ao 1º Secretário, que faça a verificação de quórum para início do Expediente,
(Quórum expediente: Presença mínima de 05 vereadores).

3- Havendo quórum, solicito ao (a) Vereador (a) [                       ] que faça a leitura de um texto
Bíblico.

4- Invocando o nome Deus, quando são, pontualmente, [               ] declaro aberta a Sessão.

5- Solicito ao 1º Secretário que faça as leitura da Ata da Sessão anterior. 

6- Solicito ao 1º Secretário que faça a leitura do Expediente recebido. 

                                                               EXPEDIENTE

1 - Mensagem nº 29/2021, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que
foi sancionado o Projeto de Lei nº 042/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente
aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 567, de 11 de novembro de 2021, "Dispõe
sobre a Criação da Semana de Incentivo ao uso de bicicletas e respeito aos ciclistas do Município de
Marituba e dá outras providências".

2 - Ofício nº 206/2021 - EMEF. Dr. Renausto Amanajás, solicitando a Câmara de vereadores de
Marituba que receba a comissão de alunos da referida Escola, na Sessão Plenária do dia 18 de
novembro de 2021 em alusão ao dia da Consciência Negra. 

7- A palavra está franqueada aos Senhores Vereadores para os pronunciamentos iniciais:

8- A palavra está franqueada as lideranças Partidárias:

9- Solicito ao 1º Secretário que faça a leitura das matérias em Pauta:

10- Solicito ao Senhor 1º Secretário que faça a verificação de quórum para início da Ordem do
Dia (Quórum Ordem do Dia: Presença mínima de 08 vereadores).

 

11- Esgotada a pauta, a palavra está franqueada aos Senhores Vereadores para os
pronunciamentos finais.



O R D E M  D O  D I A

ESTA EM VOTAÇÃO A ATA DA SESSÃO ANTERIOR:

01) Exp. 3013 - Ata n.° 029/21 - Processo Legislativo 
"Ata da 29ª Sessão Ordinária do dia 11 de Novembro de 2021".

Sessão Ordinária, em 18 de Novembro de 2021.

ENCAMINHO ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE FINANÇAS, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE E OBRAS E TERRAS
PARA ANÁLISE E PARECER OS SEGUINTES PROJETOS DE LEI: :

02) Exp. 2447 - Projeto de Lei do Executivo n.° 051/21 - Executivo Municipal 
"Institui o Plano Plurianual do Município de Marituba, para o período 2022-2025".

03) Exp. 2803 - Projeto de Lei do Executivo n.° 081/21 - Executivo Municipal 
"Projeto de Lei n º 081/2021, que dispõe sobre a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual para o
exercício financeiro de 2022 e dá outras providências".

ENCAMINHO À COMISSÃO DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE E PARECER OS SEGUINTES PROJETOS DE LEI.:

04) Exp. 2997 - Projeto de Lei do Legislativo n.° 085/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Dispõe sobre a preservação do Patrimõnio Natural e Cultural do município de Marituba, cria o Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de Marituba".

05) Exp. 3009 - Projeto de Lei do Legislativo n.° 086/21 - Vereador Serra 
"Dispõe sobre a liberação de cultos religiosos ao ar livre em qualquer âmbito do município com uso de
som".

ENCAMINHO A COMISSÃO DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE E PARECER OS SEGUINTES PROJETOS DE
DECRETO LEGISLATIVO: :

06) Exp. 2995 - Projeto de Decreto Legislativo n.° 019/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão Maritubense ao Sr° Pedro Jediney Nogueira
Souto, e dá outras providências".

07) Exp. 2996 - Projeto de Decreto Legislativo n.° 020/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão Maritubense ao Sr° Alberto Vieira Lima, e dá
outras providências".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR RAIMUNDO CARNEIRO:

 12- Quando são, pontualmente, [            ] declaro encerrada a presente Sessão
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08) Exp. 0792 - Requerimento n.° 387/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva
no Bairro Santa Clara. (RR6117)".

09) Exp. 0793 - Requerimento n.° 388/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva
no Bairro Bela Vista.(RR9717)".

10) Exp. 0794 - Requerimento n.° 389/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma Feira Livre, com suas devidas adequações, a
bem de funcionar, observando os critérios exigidos sobre o ponto de vista funcional e de higiene plena,
no Residencial Jardim dos Eucaliptos no Bairro Decouville. ".

11) Exp. 0795 - Requerimento n.° 390/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma feira livre, com suas devidas adequações, a
bem de funcionar, observando os critérios exigidos sobre o ponto de vista funcional e de higiene plena,
no Bairro Santa Clara".

12) Exp. 0796 - Requerimento n.° 391/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma Feira Livre, com suas devidas adequações, a
bem de funcionar, observando os critérios exigidos sobre o ponto de vista funcional e de higiene plena,
no Bairro Nova União.(RR128617)".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR GILBERTO SOUTO:

13) Exp. 1071 - Requerimento n.° 612/21 - Vereador Gilberto Souto 
"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
Travessa Segundo 2ª São João, Bairro Santa Lúcia II".

14) Exp. 1411 - Requerimento n.° 952/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente reforma e manutenção geral da escola
Maria do Carmo Rodrigues, localizada no Bairro Santa Clara".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR FLÁVIO FARIAS:

15) Exp. 0114 - Indicação n.° 114/21 - Vereador Flávio Farias 
"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 Cametá, no Bairro
Pedreirinha".

16)
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Exp. 0115 - Indicação n.° 115/21 - Vereador Flávio Farias 
"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 Bárbara, no
Bairro Dom Aristides".

17) Exp. 0116 - Indicação n.° 116/21 - Vereador Flávio Farias 
"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 (Tv) Pires Monteiro, no
Bairro Novo".

18) Exp. 0117 - Indicação n.° 117/21 - Vereador Flávio Farias 
"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 Nossa Senhora de
Nazaré, no Bairro Dom Aristides".

19) Exp. 0118 - Indicação n.° 118/21 - Vereador Flávio Farias 
"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 (Tv) B, no Bairro
Novo".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR MANELZINHO ROCHA:

20) Exp. 0625 - Indicação n.° 337/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal proceda com a iluminação necessária nas paradas (abrigo) de transporte
coletivo".

21) Exp. 0627 - Indicação n.° 339/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie junto a Secretaria competente a Guarda Municipal para o Centro
de Atenção – CAPS II e AD durante o horário de atendimento aos usuários. (RI29019)".

22) Exp. 0628 - Indicação n.° 340/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde a fixação de Quadro
Informativo de Exames e Especialidades Médicos fornecidos pelo SUS e Município nas Unidades de
Saúde no Município. (RI28519)".

23) Exp. 0629 - Indicação n.° 341/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde a fixação em local visível e
de livre acesso ao quadro informativo dos médicos das Unidades de Saúde Municipais, dos Médicos
Plantonistas e do responsável pelo plantão da UPA Eládio Soares e do Hospital de Emergência Dr.
Augusto Chaves".
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24) Exp. 0630 - Indicação n.° 342/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie a implantação de cestas de lixo na Avenida (Av) Fernando
Guilhon em toda sua extensão.(RI28719)".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DA VEREADORA ALEXANDRA MOURA:

25) Exp. 2930 - Indicação n.° 1284/21 - Vereadora Alexandra Moura 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a identificação da Rua
Igarapé-Miri, Bairro São José, por meio de sinalização vertical".

26) Exp. 2931 - Indicação n.° 1285/21 - Vereadora Alexandra Moura 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a identificação da Rua
Pires Franco, Bairro São José, por meio de sinalização vertical".

27) Exp. 2932 - Indicação n.° 1286/21 - Vereadora Alexandra Moura 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a identificação da Rua
Santarém, Bairro São José, por meio de sinalização vertical".

28) Exp. 2933 - Indicação n.° 1287/21 - Vereadora Alexandra Moura 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a identificação da Rua
Tapajós, Bairro São José, por meio de sinalização vertical".

29) Exp. 2934 - Indicação n.° 1288/21 - Vereadora Alexandra Moura 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a identificação da Rua
Tocantins, Bairro São José, por meio de sinalização vertical".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR FELIPE BRITO.:

30) Exp. 2951 - Indicação n.° 1294/21 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando, que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a recuperação do Igarapé
do Tubo na Rua Alfredo Calado, Bairro Mirizal".

31) Exp. 2958 - Indicação n.° 1301/21 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando, que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem,
saneamento básico, asfaltamento, concertos e/ou instalação de luminárias, meio fio com canaletas ou
linha da água, calçadas e sinalização das vias, respeitando acessibilidade dos moradores e deficientes
físicos da passagem Lisboa, Bairro Riacho Doce".

32) Exp. 2959 - Indicação n.° 1302/21 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando, que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem,
saneamento básico, asfaltamento, concertos e/ou instalação de luminárias, meio fio com canaletas ou
linha da água, calçadas e sinalização das vias, respeitando acessibilidade dos moradores e deficientes
físicos da passagem Triunfu, Bairro Riacho Doce".
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33) Exp. 2963 - Indicação n.° 1306/21 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando, que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem,
saneamento básico, asfaltamento, concertos e/ou instalação de luminárias, meio fio com canaletas ou
linha da água, calçadas e sinalização das vias, respeitando acessibilidade dos moradores e deficientes
físicos da passagem Jesus e Amor, Bairro Riacho Doce".

34) Exp. 2965 - Indicação n.° 1308/21 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes os serviços de drenagem,
saneamento básico, asfaltamento, consertos e/ou instalação de luminárias, meio fio com canaletas ou
linha da água, calçadas e sinalização das vias, respeitando acessibilidade dos moradores e deficientes
físicos da passagem Lima, Bairro Riacho Doce".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR ALLAN BESTEIRO:

35) Exp. 0304 - Requerimento n.° 103/21 - Vereador Allan Besteiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas,
saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua da Paz, Bairro
Decouville".

36) Exp. 0305 - Requerimento n.° 104/21 - Vereador Allan Besteiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas,
saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Travessa Décima (10ª),
Bairro Boa Vista".

37) Exp. 0306 - Requerimento n.° 105/21 - Vereador Allan Besteiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas,
saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua do Sítio Rural, Bairro
Novo Horizonte".

38) Exp. 0307 - Requerimento n.° 106/21 - Vereador Allan Besteiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas,
saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Jatobá, Bairro Novo
Horizonte".

39) Exp. 0308 - Requerimento n.° 107/21 - Vereador Allan Besteiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas,
saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Nova Felicidade, Bairro
Novo Decouville. ".
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