
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 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de fevereiro 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.

 

                                                               EXPEDIENTE

1- Ofício nº 060/2022 - FORA LIXÃO - MARITUBA, solicitando uma audiência com a comissão
especial de estudos e resíduos da Câmara Municipal de Marituba, referente ao aterro sanitário da
Guamá resíduos sólidos.

2 - Convite - GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS - convidando os vereadores da Câmara
Municipal de Marituba para uma visita técnica ao aterro sanitário no dia 16 de fevereiro às 9h00.

3 - E-mail da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando o nome do então
Procurador Geral do Município de Marituba a partir de 01/02/2022 - Dr. HERCULES DA ROCHA
PAIXÃO.

 

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).



O R D E M  D O  D I A

Sessão Ordinária, em 10 de Fevereiro de 2022.

ESTA EM VOTAÇÃO A ATA DA SESSÃO ANTERIOR:

01) Exp. 3286 - Ata n.° 037/22 - Processo Legislativo 
"Ata da 37ª Sessão Ordinária do dia 03 de Fevereiro de 2022".

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

02) Exp. 0823 - Requerimento n.° 418/21 - 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 Rua Edvan
dos Anjos, Bairro Novo Horizonte. (RR 20217)APROVADO".

03) Exp. 0824 - Requerimento n.° 419/21 - 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 Passagem
Souza, Bairro Novo Horizonte. RR19617.APROVADO".

04) Exp. 0830 - Requerimento n.° 425/21 - 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
Oliveira, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã. RR17717.APROVADO".

05) Exp. 0835 - Requerimento n.° 430/21 - 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
Moraes, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã. RR18617.APROVADO".

06) Exp. 0838 - Requerimento n.° 433/21 - Vereador Raimundo Carneiro 
"Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de implantação de
duas 2 lombadas físicas, padronizadas com base no Conselho Nacional de Trânsito COTRAN, bem
como, a execução de pintura e colocação de sinalização prévia na vertical e horizontal na extensão, da
Rua SN 02, no Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville. RR343017.APROVADO".

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

07) Exp. 1121 - Requerimento n.° 662/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie uma escola de aprendizagem SENAI para formação profissional.
(R R20322017).APROVADO. ".

11 - Havendo Quórum.
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08) Exp. 1194 - Requerimento n.° 735/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de um Posto de Saúde no Residencial Vitória,
localizado no bairro Parque Verde.APROVADO".

09) Exp. 1197 - Requerimento n.° 738/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie a climatização de dua 2 salas novas da Escola Maria de Fátima,
localizada na Rua Primeiro 1º de Maio, Bairro Mirizal.APROVADO".

10) Exp. 1203 - Requerimento n.° 744/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma Escola em tempo integral no bairro Centro".

11) Exp. 1204 - Requerimento n.° 745/21 - Vereador Gilberto Souto 
"Que a Prefeita Municipal providencie Plano Municipal para verificar taxa de abandono escolar do
Ensino Fundamental na zona urbana de Marituba. RR26912/18.APROVADO".

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

12) Exp. 0137 - Indicação n.° 137/21 - 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 São Pedro, no bairro
Parque das Palmeiras.APROVADO".

13) Exp. 0138 - Indicação n.° 138/21 - 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 Vinte e Dois (22), no
bairro Parque das Palmeiras.APROVADO".

14) Exp. 0139 - Indicação n.° 139/21 - 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 Campo Grande, no
bairro Parque das Palmeiras. APROVADO".

15) Exp. 0140 - Indicação n.° 140/21 - 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 Rua Segunda, no bairro
Imperial.APROVADO".

16) Exp. 0141 - Indicação n.° 141/21 - Vereador Flávio Farias 
"Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de drenagem, asfaltamento,
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saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e
sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua do Índio, no Bairro São
Francisco.APROVADO".

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

17) Exp. 0669 - Indicação n.° 381/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie a implantação da Iluminação pública da Alameda J. Campos,
Bairro Uriboca. RI267/19.APROVADO".

18) Exp. 0670 - 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.
RI168/19.APROVADO".

19) Exp. 0671 - Indicação n.° 383/21 - 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 da 5ª Quinta Alameda, na Comunidade Vitória”, Bairro Decouville.
RI171/19.APROVADO".

20) Exp. 0672 - Indicação n.° 384/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviço de limpeza, troca ou manutenção dos
tubos da Rua 1º Primeiro de maio (Rua da Assembleia), no perímetro da Cláudio Barbosa da Silva com
Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Centro. (RI14518) .APROVADO. ".

21) Exp. 0673 - Indicação n.° 385/21 - Vereador Manelzinho Rocha 
"Que a Prefeita Municipal providencie a construção do canteiro com meio fio, calçadas e sinalização da
via, respeitando a acessibilidade da Primeira Rua do Conjunto dos Pardais com a Passagem Santa
Tereza, Bairro Decouville. (Rl29819).APROVADO".

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

22) Exp. 3178 - Indicação n.° 1411/22 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a implantação da coleta
regular de lixo na rua da Glória,Comunidade Renascer, no Bairro São João.APROVADO".

23) Exp. 3179 - Indicação n.° 1412/22 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes os serviços de
desentupimento dos bueiros do Residencial Parque dos Umaris, no Bairro Uriboca.APROVADO".
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24) Exp. 3180 - Indicação n.° 1413/22 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes o serviço de tapa buraco
na esquina da travessa WE 4 entre a travessa WE 3 e a rua Alfredo Calado no Conjunto Marituba I, no
Bairro Mirizal.APROVADO".

25) Exp. 3187 - Indicação n.° 1418/22 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto ao setor competente os serviços de drenagem,
saneamento básico, asfaltamento, consertos e/ ou instalação de luminárias na passagem São Cristovão,
no bairro São João.APROVADO".

26) Exp. 3188 - Indicação n.° 1419/22 - Vereador Felipe Brito 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto ao setor competente a instalação de paradas de
ônibus cobertas na avenida principal do Conjunto Albatroz, no bairro Decouville.APROVADO".

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

27) Exp. 3268 - Requerimento n.° 1262/22 - Vereador Soriclis Silva 
"Requeiro na forma regimental e após manifestação do soberano Plenário que seja oficiado à Exma.
Prefeita Municipal, para providenciar junto ao setor competente o fechamento da rua Fé em Deus no
bairro Centro, para passagem de carros e motos nos horários das 7 horas às 18 horas com exceção dos
moradores que precisam transitar pela via do comércio.APROVADO".

28) Exp. 3278 - Indicação n.° 1469/22 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a execução de serviços
de colocação de lombadas e sinalização prévia na vertical e horizontal na Passagem Palheta no Bairro
Mirizal.APROVADO".

29) Exp. 3279 - Indicação n.° 1470/22 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando qua a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes os serviços de colocação
de lombadas e sinalização prévia na vertical e horizontal na Rua São Francisco no Bairro
Novo.APROVADO".

30) Exp. 3280 - Indicação n.° 1471/22 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes os serviços de colocação
de lombadas e sinalização prévia na vertical e horizontal na Av. São Francisco no Bairro Novo
Horizonte.APROVADO".

31) Exp. 3281 - Indicação n.° 1472/22 - Vereador Soriclis Silva 
"Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto ao setor competente a compra de Uniforme e
Equipamentos de EPI para os funcionários da Iluminação Pública. APROVADO".

ESTÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AS PROPOSIÇÕES DO VEREADOR ALLAN BESTEIRO:
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32) Exp. 0329 - Requerimento n.° 128/21 - 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 Canaã, Bairro
Decouville. APROVADO".

33) Exp. 0330 - Requerimento n.° 129/21 - 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 Fé em Deus,
Bairro Novo Decouville.APROVADO".

34) Exp. 0331 - Requerimento n.° 130/21 - 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 Filadélfia, Bairro
Novo Uriboca. APROVADO".

35) Exp. 0332 - Requerimento n.° 131/21 - 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 Jardim União,
Bairro Novo Decouville.APROVADO".

36) Exp. 0333 - Requerimento n.° 132/21 - 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 França, Bairro
Decouville.APROVADO".

 

 

 

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

 

13 - Quando são, pontualmente, [            ] declaro encerrada a presente Sessão:
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