
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 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria do Vereador Gilberto Souto, que Dispõe sobre a 

instalação de semáforos sonoros para auxiliar a travessia de pessoa com deficiência visual e 

mobilidade reduzida em vias do Município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 013/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo público que realizem desembarque em 

horário especial para idosos, PCD e mulheres gestantes fora das paradas pré-determinadas, e dá 

outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer.  

 

3. Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que Institui o dia 

municipal em homenagem a primeira vacinação contra Covid-19, no âmbito do Município de 

Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que Torna obrigatório a 

potabilidade da água para consumo humano nas escolas de rede pública municipal e dá outras 

providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, 

que concede o título honorífico de cidadão Maritubense ao Senhor Pastor Donis Santa Rosa e dá 

outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

6. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, 

que concede o título honorífico de cidadã Maritubense à Senhora Pastora Rafaela Santa Rosa e 

dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

 

7. Indicação nº 07/2021, 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 Sossego, 

Passagem Paulista, Bairro União, para discussão e votação. 
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8. Indicação nº 08/2021, 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 Azpa, Bairro 

União, para discussão e votação 

 

9. Indicação nº 09/2021, 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 Azpa, Passagem 

Ceará, no Bairro União, para discussão e votação. 

 

10. Indicação nº 208/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, a construção de um Hospital Materno-Infantil, para discussão e votação. 

 

11. Indicação nº 209/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal solicite junto ao Governo do Estado do Pará, a instalação do Polo da Universidade 

Estadual do Pará – UEPA, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

12. Indicação nº 210/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de creche infantil, no Conjunto Albatroz, no Bairro Mirizal, 

para discussão e votação. 

 

13. Indicação nº 418/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

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

Mário Couto, para discussão e votação. 

 

14. Indicação nº 419/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

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

Comunidade Campina Verde, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

15. Indicação nº 421/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de água da Comunidade Terra 

Prometida, Bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

16. Indicação nº 551/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

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

compra de novos equipamentos para a Unidade de Saúde da Família Haifa Gabriel, localizado no 

bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 
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17. Indicação nº 553/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal determine ao setor competente a operação tapa buraco na Passagem Francisco Xavier, 

no Bairro da Pedreirinha, para discussão e votação. 

 

18. Indicação nº 550/2021, 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 e regularização no abastecimento de água na Rua Santa Bárbara, Comunidade Santa Fé, 

Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

19. Indicação nº 604/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

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

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias na Alameda Soares 

Pinheiro, atrás da escola Gracinda Perez, Bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

20. Indicação nº 644/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de reforma do prédio da 

Vigilância Sanitária de Marituba, tais como reforma do telhado, pintura, instalação elétrica e 

troca dos móveis, para discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 614/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a instalação de Centrais de Ar nas salas da 

Escola Suely Falcão, para discussão e votação. 

 

22. Indicação nº 615/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a instalação de Centrais de Ar nas salas da 

Escola José Felipe Santiago, para discussão e votação. 

 

23. Indicação nº 619/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a criação de um Mercado Municipal no bairro 

Santa Clara, para discussão e votação. 

 

24. Indicação nº 651/2021, 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 passagem 21 de abril, no Bairro Novo, para discussão e votação. 
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25. Indicação nº 626/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie a construção de uma Creche na Passagem bom Jardim, no bairro Novo Horizonte, 

para discussão e votação. 

 

26. Requerimento nº 1.215/2021, 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 Alameda da Paz, bairro Agrovila São Pedro, para 

discussão e votação. 

 

27. Requerimento nº 1.216/2021, 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 Nova Aliança, no bairro Agrovila São 

Pedro, para discussão e votação. 

 

28. Requerimento nº 297/2021, 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, terraplanagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Travessa Camilo Salgado, residencial Jardim Visão, bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 298/2021, 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, terraplanagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Alameda Visão, residencial Jardim Visão, bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 300/2021, 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, terraplanagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Travessa Nova Vida, bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

31. Requerimento nº 1.183/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie a regularização do serviço de coleta de lixo na Quadra 07, 

no conjunto Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 1.184/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie a instalação de iluminação pública na Quadra 07, no 

conjunto Nova Marituba, para discussão e votação. 
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33. Requerimento nº 1.185/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie a operação tapa buraco na Quadra 07, no conjunto Nova 

Marituba, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 05/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a criação de Sistema Municipal de Marcação de Consultas, por meio da 

criação do Cartão Saúde Inteligente, facilitando a marcação de consultas e exames, e instituir o 

prontuário eletrônico que disponibilize todos os dados cadastrais e clínicos do paciente, para 

discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 06/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a expansão das equipes NASF’s nas unidades de saúde nos bairros do 

nosso município, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 07/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de um Centro Especializado em Saúde da Mulher, para 

discussão e votação. 


