
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO   

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

1. Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, que institui a “Semana do 

Livro” no calendário oficial de eventos do Município de Marituba/PA, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e emissão de parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 004/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que dispõe sobre a criação 

e o funcionamento do canil e gatil municipal e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e emissão de parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 005/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que estabelece como 

essenciais às atividades religiosas realizadas no templo e fora dele em qualquer tempo, no âmbito 

do município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e emissão de 

parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que dispõe sobre a 

prestação de serviços de psicologia nas redes públicas de educação básica, para ser encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e emissão de parecer. 

 

5. Projeto de Lei nº 007/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que institui no município 

de Marituba o Programa ‘Caçamba Social’ e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e emissão de parecer. 

 

6. Requerimento nº 002/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de uma Escola Bosque no terreno localizado na rua Pedro 

Mesquita, esquina com a passagem Boa Vista, no bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

7. Requerimento nº 003/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a revitalização da Praça Antônio Perdigão Bastos (Praça Matriz), para 

discussão e votação. 

 

8. Requerimento nº 296/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal determine, ao setor competente, a execução de serviços de iluminação pública, 

limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, meio fio e calçamento da rua SN 01 no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, bairro Decouville, para discussão e votação. 
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9. Requerimento nº 297/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, a execução de serviços iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da travessa Camilo 

Salgado, Residencial Jardim Visão, bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

10. Requerimento nº 298/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, a execução de serviços iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da alameda Visão, 

Residencial Jardim Visão, bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

11. Requerimento nº 1.179/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie a regularização do serviço de coleta de lixo na Comunidade 

Nova Esperança, bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

12. Requerimento nº 1.180/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie a regularização da coleta de lixo na avenida São Pedro, bairro 

Decouville, para discussão e votação. 

 

13. Requerimento nº 1.181/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie o serviço de operação tapa buraco na avenida São Pedro, 

bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

14. Requerimento nº 1.210/2021, de autoria do vereador Serra, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, pavimentação 

asfáltica e iluminação pública na passagem Oliveira (loteamento Agrovila São Pedro), bairro 

Agrovila São Pedro, para discussão e votação. 

 

15. Requerimento nº 1.211/2021, de autoria do vereador Serra, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, pavimentação 

asfáltica e iluminação na alameda Menino Deus, comunidade Begolândia, para discussão e 

votação. 

 

16.  Requerimento nº 1.212/2021, de autoria do vereador Serra, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de limpeza, 

pavimentação asfáltica e iluminação pública da passagem Joana Dark, (loteamento Agrovila São 

Pedro), bairro Agrovila São Pedro, para discussão e votação.  
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17. Requerimento nº 1.220/2021, de autoria dos vereadores Manelzinho Rocha, Anderson 

Rocha, Júnior Amaral e Serra, requerendo que o Presidente desta Casa Legislativa providencie a 

criação da Comissão Temporária Especial para estudo municipal dos resíduos sólidos, para 

discussão e votação. 

 

18. Requerimento nº 1.221/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, requerendo 

que o Presidente desta Casa Legislativa providencie a criação de Comissão Temporária Especial 

destinada ao estudo da reforma e alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Marituba, para discussão e votação. 

 

19. Indicação nº 003/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, indicando 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 Nova, no bairro Dom 

Aristides, para discussão e votação. 

 

20. Indicação nº 004/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, indicando 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 Tapajós, no bairro 

Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 005/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, indicando 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 Bom Jesus, no bairro 

União, para discussão e votação. 

 

22. Indicação nº 204/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, o abastecimento de água para a comunidade 

denominada popularmente como “Invasão da Feira” no bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. 

 

23. Indicação nº 205/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal proceda, junto aos órgãos competentes, a implantação do transporte público de ônibus, 

vans e/ou micro-ônibus no bairro Uriboca, 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 D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

24. Indicação nº 206/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, providencie a instalação de uma 

brinquedoteca na biblioteca municipal de Marituba, para discussão e votação. 

 

25. Indicação nº 414/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de fornecimento de água do bairro Santa 

Lúcia 1, para discussão e votação. 

 

26. Indicação nº 415/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de fornecimento de água do bairro Santa 

Clara 2, para discussão e votação. 

 

27. Indicação nº 416/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de fornecimento de água do bairro Santa 

Clara 1, para discussão e votação. 

 

28. Indicação nº 478/2021, de autoria do vereador Boni, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a construção de um prédio para abrigar o Conselho Tutelar 

II de Marituba, para discussão e votação. 

 

29. Indicação nº 479/2021, de autoria do vereador Boni, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a reforma e ampliação do prédio do Conselho Tutelar I de 

Marituba, para discussão e votação. 

 

30. Indicação nº 468/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a manutenção dos postes de iluminação pública 

localizados na Rua do Aracanga, para discussão e votação. 

 

31. Indicação nº 469/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a limpeza da Rua do Mirizal e dos bueiros 

localizados na mesma, para discussão e votação. 

 

32. Indicação nº 474/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a limpeza e roçagem na travessa Padre Dubois, 

no bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

33. Indicação nº 531/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal determine ao setor competente a realização de operação tapa buraco na rua Fé em Deus, 

no bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 
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34. Indicação nº 532/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal determine ao setor competente que providencie a limpeza, roçagem e abertura de valas 

em toda a rua do Bom Sossego, no bairro Novo Horizonte. 

 

35. Indicação nº 538/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de limpeza, conserto e/ou instalação 

de luminárias, na passagem Bom Sossego, bairro Pedreirinha, para discussão e votação.  

 

36. Indicação nº 539/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, meio fio com canaletas ou linha da 

água da passagem Duque de Caxias (rua da Artcom), bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

37. Indicação nº 547/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, limpeza, conserto 

e/ou instalação de luminárias na alameda Meire Tavares, no bairro Centro, para discussão e 

votação. 


