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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2021. 

 

1. Projeto de Lei nº 08/2021, de autoria do Poder Executivo, que Institui Programa de 

Benefício Suplementar para Famílias de Marituba (Renda Marituba) e dá outras providências, 

para ser encaminhado às Comissões de Justiça, de Finanças, de Assistência Social e de 

Comunicação, para análise e parecer.  

 

2. Projeto de Lei nº 09/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que dispõe sobre a 

disponibilidade de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos, para 

ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

3. Projeto de Lei nº 011/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, que Dispõe sobre a 

criação da “Creche do Idoso” no âmbito do município, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 014/2021, de autoria do Poder Executivo, que Institui o curso 

complementar preparatório para vestibular, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

concursos públicos, no Município de Marituba, chamado “Cursinho Marituba”, e dá outras 

providências, para ser encaminhado às Comissões de Justiça, de Finanças, de Assistência Social 

e de Comunicação, para análise e parecer. 

 

5. Requerimento nº 04/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a revitalização da Praça da Bíblia, no Bairro Dom Aristides, para 

discussão e votação. 

 

6. 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. 

 

7. Requerimento nº 1.214/2021, de autoria do vereador Serra, requerendo que a Prefeita 

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

pavimentação asfáltica, iluminação pública na Passagem Jerusalém, Bairro São Pedro, para 

discussão e votação.  
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8. Requerimento nº 1.182/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza das valas da quadra 07, do 

Conjunto Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

9. Indicação nº 06/2021, 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 da Belém, no Bairro 

União, para discussão e votação. 

 

10. Indicação nº 207/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal solicite junto a Superintendência da Caixa Econômica Federal a instalação de “Casa 

Lotérica”, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

11. Indicação nº 417/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de fornecimento de água do Bairro 

Decouville, para discussão e votação.  

 

12. Indicação nº 534/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, juntamente com a Secretaria responsável, a reforma, revitalização e 

limpeza do prédio da Unidade de Saúde da Família Celina Lameira, localizado no Bairro Novo 

Horizonte, para discussão e votação. 

 

13. Indicação nº 549/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

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

e/ou instalação de luminárias na Rua Claudio Barbosa entre a Rua da Passarela e Alfredo 

Calado, Bairro Decouville, para discussão e votação.  

 

14. Indicação nº 638/2021, de autoria do vereador Devaldo Valente, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente serviços de limpeza, pavimentação asfáltica e 

iluminação pública na Rua Primeiro de Janeiro, Bairro Novo, para discussão e votação. 


