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Câmara de Vereadores de Marituba
Estado do Pará

O R D E M  D O  D I A

Sessão Ordinária, em 27 de Janeiro de 2022.

ESTÁ EM DISCUSSÃO A ATA DA SESSÃO ANTERIOR:

01) Ata n.° 001/22 - Processo Legislativo 
"Ata da 35ª Sessão Ordinária do dia 20 de Janeiro de 2022".

ESTÁ EM 2ª DISCUSSÃO E 2ª VOTAÇÃO O SEGUINTE PROJETO DE LEI::

ROTEIRO 

1- Convoco os Senhores Vereadores que estão na Câmara para comparecerem ao Plenário para
o início da 36ª Sessão Ordinária, realizada no dia 27 de janeiro de 2022.

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 a leitura da Ata da Sessão anterior. 

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

                      Ofício nº 098/2021 da SEMED que solicita o projeto de Lei relacionado as horas
pedagógicas. 

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).
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02) Projeto de Lei do Legislativo n.° 015/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Dispõe sobre a proibição de transporte de mercadorias, bem como de reposição nas gôndolas,
remanejamento e cargas e descargas internas, em supermercados varejistas e atacadistas, sobretudo por
meio de máquinas empilhadeiras, durante o horário de expediente, no âmbito do Município de
Marituba, e dá outras providências".

ENCAMINHO PARA COMISSÃO DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE E PARECER O SEGUINTE PROJETO DE LEI::

03) Projeto de Lei do Legislativo n.° 103/22 - Vereador Antonio Armando Junior 
""Dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem no
Município de Marituba"".

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

04) Indicação n.° 375/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie os serviços de: limpeza, drenagem e retirada de entulhos, abertura
de 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 Mário Couto, no Bairro Santa Clara".

05) Indicação n.° 377/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de Praça pública com playground e academia de
ginástica ao ar livre no Bairro São João".

06) Indicação n.° 379/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal proceda junto aos órgãos competentes com a criação da linha de ônibus Almir
Gabriel/UFPA. Bairro Almir Gabriel. (Revalidado pela Indicação 316/2019)".

07) Indicação n.° 381/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie a implantação da Iluminação pública da Alameda J. Campos,
Bairro Uriboca. (Revalidado pela Indicação 267/2019)".

08) Indicação n.° 382/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie os serviços de: limpeza, drenagem e retirada de entulhos, abertura
de 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 2ª Segunda Alameda, na “Comunidade Vitória”, Bairro Decouville. Ver. Ind.168/19".

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

09) Indicação n.° 1344/21 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a solicitação dos Títulos
Definitivos de Terra do Bairro Almir Gabriel".
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10) Indicação n.° 1414/22 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto ao setor competente para que seja instalado no
local um redutor de velocidade, na forma de uma lombada ( quebra molas), que trará maior segurança a
todos os moradores e demais pedestres, assim como aos próprios motoristas em toda extensão da Rua
Primeiro de Janeiro do Bairro Novo. ".

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

11) Requerimento n.° 1255/21 - Vereador Pastor Rodvaldo 
"Requerendo que Prefeita Municipal, providencie junto aos ôrgãos competentes a capina e pavimentação
asfáltica na Travessa Boa Vista, Bairro Boa Vista".

12) Requerimento n.° 1260/22 - Vereador Pastor Rodvaldo 
"Requeiro na forma regimental e após manifestação do soberano Plenário que seja oficiado à Exma.
Prefeita Municipal, para providenciar junto aos órgãos competentes o encaminhamento de ofício para o
órgão do DETRAN- Departamento de trânsito e Secretária de Obras,solicitando soluções cabíveis quanto
aos problemas gerados na BR 316, por conta da construção do BRT".

13) Indicação n.° 1372/21 - Vereador Pastor Rodvaldo 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes em caráter de urgência o
reparo no poço artesiano construido recentemente para a população no bairro Uriboca. ".

14) Indicação n.° 1421/22 - Vereador Pastor Rodvaldo 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes em caráter de urgência a
coleta de lixo e troca de lâmpadas na passagem Mãe Luiza no bairro Boa Vista próximo a FRIBEL".

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

15) Requerimento n.° 123/21 - 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 Primeiro (1º) de Abril,
Bairro Novo Uriboca. ".

16) Requerimento n.° 124/21 - 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 grupo, Bairro
Uriboca".

17) Requerimento n.° 125/21 - 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 Abraão, Bairro
Uriboca".



adminmarituba.votacaoeletronica.inf.br/admin.ordemdodia.impressao.php?print=y&id=34 4/4

18) Requerimento n.° 126/21 - 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 Passagem Borges, Bairro
União".

19) Requerimento n.° 127/21 - 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 Passagem dias, Bairro
Decouville".

     

     


