
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 32ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de dezembro 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 -   E-mail da Câmara dos Deputados, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira,
encaminhando anexos das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) ao
município de Marituba.

2 - Ofício nº 018/2021/CMDM, solicitando a Câmara de vereadores de Marituba a
disponibilidade da Plenária, para a solenidade de posse das entidades não governamentais do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, no dia 14 de dezembro de 2021 no horário de
09:00 às 12:00 horas.

3 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 509, de 07 de outubro de 2021 que Institui as
avaliações periódicas semestrais dos prédios escolares no Município de Marituba.

4 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 510, de 07 de outubro de 2021 que Institui a
inclusão do símbolo mundial de autismo nas placas de atendimento preferencial.

5 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 511, de 07 de outubro de 2021 que Institui o
Programa Municipal de Prevenção ás Doenças nos Profissionais no âmbito da Rede Municipal de Ensino
de Marituba e dá outras providências.

6 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 512, de 07 de outubro de 2021 que Repare a
Autoestima” na rede pública de saúde do Município de Marituba e dá outras providências.

7 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 513, de 07 de outubro de 2021 que Institui o
Programa “Obesidade Zero” no Município de Marituba e dá outras providências.



8 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 514, de 07 de outubro de 2021 que Cria a
Campanha Permanente de Conscientização e Enfrentamento ao Assédio e à Violência Sexual no
Município de Marituba e dá outras providências.

9 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 515, de 07 de outubro de 2021 que Institui a Política
de Prevenção à Violência contra os Educadores nas Escolas no Município de Marituba e cria o Disque-
Denúncia contra agressões aos educadores e dá outras providências.

10 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 516, de 07 de outubro de 2021 que Institui os
eventos tipo manifestações religiosa evangelística denominada: Manhã ao Pé da Cruz no Calendário
Cultural Oficial de eventos e datas comemorativas no Município de Marituba/campanha.

11 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 517, de 07 de outubro de 2021 que Institui o
sistema de coleta seletiva dos resíduos secos e dá outras providências.

12 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 518, de 07 de outubro de 2021 que Dispõe sobre
as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das Políticas Públicas da Primeira
Infância e dá outras providências.

13 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 519, de 07 de outubro de 2021 que Institui no
Município de Marituba a criação de ‘Ação Social e solidariedade’ nas escolas Municipais.

14 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 520, de 07 de outubro de 2021 que Dispõe sobre
a criação do Programa “Medicamento em Casa” de distribuição gratuita de medicamento de uso
contínuo, e dá outras providências.

15 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 521, de 07 de outubro de 2021 que Institui o
Programa Municipal de Políticas para as Mulheres, e dá outras providências.

16 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 522, de 07 de outubro de 2021 que Dispõe sobre
a proteção do professor frente a casos de violência contra o mesmo, no exercício da sua atividade
profissional.

17 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 523, de 07 de outubro de 2021 que Cria na Rede
Municipal de Ensino o serviço de disque-denúncia contra qualquer tipo de violência ou abuso sexual
cometido contra crianças e adolescentes e dá outras providências.

18 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 524, de 07 de outubro de 2021 que Institui a
“Virada Cultural” no Município de Marituba e dá outras providências.

19 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 525, de 07 de outubro de 2021 que Institui no
Calendário Oficial do Município a semana de acompanhamento psicológico e terapêutico às crianças e
adolescentes das escolas públicas e dá outras providências.

20 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 526, de 07 de outubro de 2021 que Institui a
terceira semana do mês de maio como A Semana da Liberdade Religiosa.

21 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 527, de 07 de outubro de 2021 que Institui, no
âmbito do Município de Marituba, a Semana de Conscientização do Planejamento Familiar e dá outras
providências.



 
O R D E M  D O  D I A

ESTA EM VOTAÇÃO A ATA DA SESSÃO ANTERIOR:

01) Exp. 3082 - Ata n.° 031/21 - Processo Legislativo 
"Ata da 31ª Sessão Ordinária do dia 25 de Novembro de 2021".

Sessão Ordinária, em 02 de Dezembro de 2021.

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

02) Exp. 3044 - Projeto de Lei do Legislativo n.° 087/21 - Vereador Serra 
"Dispõe sobre a obrigação de intérprete em Libras - Língua Brasileira de Sinais nos serviços públicos e
nas instituições de ensino do Município".

03) Exp. 3083 - Projeto de Lei do Legislativo n.° 089/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"'Institui o Programa Lixo Reciclado nas escolas, na rede pública municipal de ensino do município de
Marituba".

04) Exp. 3085 - Projeto de Lei do Legislativo n.° 090/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"'Estabelece obrigatoriedade aos Bancos e Instituições Financeiras afins de possibilitar agendamento
prévio com dia e horario determinado para atendimento presencial na cidade de Marituba/PA'".

05) Exp. 3084 - Projeto de Lei do Legislativo n.° 091/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"'Institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e a Evasão Escolar'".

22 - Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 528, de 07 de outubro de 2021 que Estabelece o
atendimento emergencial aos alunos portadores de diabetes e epilepsia, no âmbito da rede municipal
de ensino em Marituba.

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.

 12- Quando são, pontualmente, [            ] declaro encerrada a presente Sessão
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06) Exp. 3086 - Projeto de Lei do Legislativo n.° 092/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"' Dispõe sobre a instalação de lixeiras adequadas a disposição seletiva do lixo em resíduo seco
(reciclável) ou resíduo úmido (orgânico) em todos os orgãos públicos do município de Marituba'".

07) Exp. 3088 - Projeto de Lei do Legislativo n.° 093/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"'Dispõe sobre a instituição de política pública para a fiscalização, destinação, a apreensão e
manutenção de animais silvestres, domésticos e domesticados, de pequeno e grande porte, bem como a
sua destinação, cria o censo demográfico animal no âmbito do município de Marituba e dá outras
providências'".

ENCANINHO À COMISSÃO DE JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

08) Exp. 3079 - Projeto de Decreto Legislativo n.° 023/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Concede o Título Honorifico de Cidadã Maritubense a Senhora Viviana Vieira Fontinele Ferreira e dá
outras providências".

09) Exp. 3091 - Projeto de Decreto Legislativo n.° 024/21 - Vereador Anderson Rocha 
"'Concede o Título Honorifico de Cidadão Maritubense ao Senhor Manoel Dias Queiroz e dá outras
providências'".

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

10) Exp. 0797 - Requerimento n.° 392/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços em caráter de urgência, de colocação de
tubos da Rua Célio Mota com Passagem São José, Bairro Dom Aristides".

11) Exp. 0798 - Requerimento n.° 393/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços em caráter de urgência, de colocação de
tubos da Passagem Brito, esquina com a Passagem Nova, Bairro Mário Couto".

12) Exp. 0799 - Requerimento n.° 394/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de recuperação
asfáltica em toda extensão da Rua Dois 2 de Maio, entre Rua São Francisco e Avenida São Francisco,
Bairro Nova União. (RR14917".

13) Exp. 0800 - Requerimento n.° 395/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"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
Maranhão, Bairro Canaã".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR GILBERTO SOUTO:
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14) Exp. 1099 - Requerimento n.° 640/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a execução da criação de uma
Associação dos Servidores Municipais de Marituba – ASEMM".

15) Exp. 1103 - Requerimento n.° 644/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente para que reforme e equipe a sala de
odontologia da USS Riacho Doce, localizada na Rua dos Navegantes, Bairro Riacho Doce".

16) Exp. 1104 - Requerimento n.° 645/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a construção de um Posto de Saúde nos
Pardais (Bairro Decouville)".

17) Exp. 1105 - Requerimento n.° 646/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma Escola em Tempo
Integral no Bairro Santa Lúcia II".

18) Exp. 1106 - Requerimento n.° 647/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie os serviços terraplenagem, tubulação, meio fio, drenagem,
limpeza e asfalto na Rua Village Francesa, bairro parque Verde".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR SÓRICLIS SILVA:

19) Exp. 2913 - Indicação n.° 1267/21 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes os serviços de
manutenção e troca das lâmpadas na quadra 03(três), rua B no conjunto Nova Marituba, no bairro
Nova Marituba".

20) Exp. 2914 - Indicação n.° 1268/21 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes os serviços de
manutenção e troca das lâmpadas na quadra 05 (cinco), rua C no conjunto Nova Marituba, no bairro
Nova Marituba".

21) Exp. 2916 - Indicação n.° 1270/21 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes os serviços de
manutenção e troca das lâmpadas na quadra 09 (nove), rua E no conjunto Nova Marituba, no bairro
Nova Marituba".

22) Exp. 2918 - Indicação n.° 1272/21 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes os serviços de
manutenção e troca das lâmpadas na quadra 13 (treze), rua G no conjunto Nova Marituba, no bairro
Nova Marituba".

23)
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Exp. 2921 - Indicação n.° 1275/21 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes uma linha de ônibus para
atender os moradores do bairro União".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR PR. RODVALDO CHAVES:

24) Exp. 3069 - Indicação n.° 1367/21 - Vereador Pastor Rodvaldo 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a implantação de dois
computadores e internet para agilizar os processos internos da demanda de trabalho na secretaria da
Escola Municipal e Fundamental Miguel Lacerda, a fim de melhorar o atendimento dos usuários,
localizado na comunidade Nova Decouville entrada do PET, bairro Decouville".

25) Exp. 3070 - Indicação n.° 1368/21 - Vereador Pastor Rodvaldo 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes que seja providenciado
as instalações adequadas dos ar condicionados (novos), na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Miguel Lacerda da Silva, localizado na comunidade Nova Decouville, entrada pelo PET, bairro
Decouville, que até o momento estão sem funcionamento, comprometendo a qualidade do aprendizado
e saúde dos alunos uma vez que as salas não possuem ventilação adequada".

26) Exp. 3075 - Requerimento n.° 1257/21 - Vereador Pastor Rodvaldo 
"Indicando que a Prefeita Municipal providenciado junto aos órgãos competentes em caráter de
URGÊNCIA, aparelho de pressão, oxímetro, caixa para descarte de perfuro cortantes, uma vez que foi
solicitado por memorando e até o momento presente não foi realizado a reposição, vale ressaltar que os
pacientes do CAPS II Centro de Atendimento Psicossocial, localizado na Rua do Fio, bairro Centro,
necessitam de atendimentos pontuais e ainda os decartes de seringas estão sendo feitos em caixas
inadequadas, o que pode gerar possíveis acidentes de manuseio dos materiais descaráveis. ".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR ANTONIO ARMANDO JÚNIOR:

27) Exp. 3076 - Indicação n.° 1373/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes para que implemente
centro de treinamento e qualificação permanente da Guarda Municipal de Marituba/PA, que poderá ser
realizado através de convênio com IESP- Instituto de Ensino de Segurança do Pará e/ou Clubes de Tiros
localizados na cidade de Marituba- Pa".

28) Exp. 3077 - Indicação n.° 1374/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes para que proceda a
disponibilização de transporte escolar e alimentação aos alunos das turmas de 5º e 9º ano da rede
municipal de marituba/PA nos dias da aplicação da prova do SAEB na escola".

29) Exp. 3078 - Indicação n.° 1375/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"Indicando que a Prefeita Municipal providencie o referido Projeto de Lei que 'Revoga o artigo 5º da Lei
005, de 8 de Janeiro de 1997, do Município de Marituba/PA'".
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30) Exp. 3080 - Indicação n.° 1376/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes para que proceda a
fiscalização sanitária em eventos com grande aglomeração de pessoas no município de Marituba,
exigindo comprovante de vacinação contra covid-19 ou realização de exame que ateste resultado
negativo para ingresso no local".

31) Exp. 3087 - Indicação n.° 1377/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"Indicando que a Prefeita Municipal providencie o referido Projeto de Lei, que 'Dispõe sobre a estrutura e
atribuições de secretaria de assuntos juridicos, organiza a procuradoria geral do município, cria a
carreira de procurador do município, e dá providências correlatas'".

32) Exp. 3092 - Indicação n.° 1379/21 - Vereador Antonio Armando Junior 
"Indicando que a Prefeita Municipal garanta o pagamento do abono salarial aos professores da rede
municipal de ensino de Marituba, relativo ao rateio das sobras do total de remuneração do grupo caso
não alcance o mínimo exigido de 70% (setenta por cento)".
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