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PAUTA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

1. Parecer nº 04/2021, da Comissão de Justiça, sobre o 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 discussão e 

votação. 

 

2. 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 1ª discussão e 1ª votação. 

 

3. Projeto de Lei nº 015/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que dispõe sobre a 

proibição de transporte de mercadorias, bem como de reposição nas gondolas, remanejamentos e 

cargas e descargas internas, em supermercados varejistas e atacadistas, sobretudo por meio de 

máquinas empilhadeiras, durante horário de expediente, no âmbito do município de Marituba, e 

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

 

4. Projeto de Lei nº 019/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que Proíbe a 

prática de fidelização nos contratos de consumo e o pagamento de multas para o cancelamento 

antecipado de contratos de prestação de serviços de telecomunicações e dá outras providências, 

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

 

5. Projeto de Lei nº 020/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que Institui 

como aulas obrigatórias nas escolas integradas do âmbito municipal os temas 

“empreendedorismo” e “noções de direito e cidadania”, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. 

 

6. Projeto de Lei nº 026/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, que Institui o diploma 

“Comunicador Umari” em homenagem ao Dia Nacional do Comunicador Social, e dá outras 

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

 

7. Moção nº 01/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, solicitando que seja 

encaminhada Moção de Pesar pelo falecimento do ex-vereador e ex-presidente deste Poder 

Legislativo Sr. Antônio Carlos Rezende Bezerra, conhecido como “Carlinhos Promoções”, 

ocorrido no dia 15 de março de 2021, para discussão e votação. 
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8. Indicação nº 708/2021, de autoria dos vereadores Raimundo Carneiro, Serra e Pastor 

Rodvaldo Chaves, indicando que que a Prefeita Municipal providencie o envio a este Poder 

Legislativo de Projeto de Lei alterando o Inciso IV, do art. 36 e Alínea a, do art. 171 ambos da 

Lei Municipal nº 302/2014, alterando para 10 (dez) anos a vida útil da frota de moto-táxi e moto-

frete, e para 250cc a cilindrada máxima das motocicletas utilizadas na modalidade moto-táxi, 

para discussão e votação. 

 

9. Indicação nº 10/2021, 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 

Esperança, bairro União, para discussão e votação. 

 

10. Indicação nº 11/2021, 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 Passagem Tocantins, no 

bairro Dom Aristides, para discussão e votação. 

 

11. Indicação nº 12/2021, 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 Segunda, no bairro 

Novo, para discussão e votação. 

 

12. Indicação nº 211/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a implantação do abastecimento de água na Comunidade Jeová Jiré, no 

bairro Riacho Doce, para discussão e votação. 

 

13. Indicação nº 213/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção do terminal de ônibus no final de linha na Avenida João 

Batista, no bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

14. Indicação nº 422/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

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

Uriboca, para discussão e votação. 
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15. Indicação nº 423/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água da 

Comunidade Japão, para discussão e votação. 

 

16. Indicação nº 424/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água da 

Comunidade Presente de Deus, bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

17. Indicação nº 555/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal determine, junto ao setor competente, a operação tapa buraco na Rua Mirizal, no 

bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

18. Indicação nº 557/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal determine, junto ao setor competente, que proceda com a manutenção e troca de 

lâmpadas dos postes de iluminação pública localizada na Rua Cedro, na Comunidade Campo 

Verde, para discussão e votação. 

 

19. Indicação nº 558/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

Municipal determine, junto ao setor competente, que proceda com a manutenção e troca das 

lâmpadas dos postes de iluminação pública localizada na Rua Tiradentes, na Comunidade 

Campo Verde, para discussão e votação. 

 

20. Indicação nº 561/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de conclusão das obras de 

revitalização do canteiro em frente ao Conjunto Marituba 1, com a instalação de uma parada de 

ônibus no local, para discussão e votação. 

 

21. Indicação nº 563/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, limpeza, reparo no 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias na Travessa Rosa Lima, 

bairro Mirizal, para discussão e votação. 

 

22. Indicação nº 647/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a aquisição de um analisador hematológico, 

para o laboratório do Centro de Diagnóstico, para discussão e votação. 
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23. Indicação nº 628/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

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

asfáltica e iluminação na Passagem Anderson Arquino, no bairro Novo Horizonte, para 

discussão e votação. 

 

24. Indicação nº 636/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de roçagem e retirada de 

entulhos, no terreno da Associação dos Moradores do bairro Novo Horizonte 2, entre rua dos 

Militares e 22 de Janeiro, para discussão e votação. 

 

25. Indicação nº 643/2021, de autoria do vereador Serra, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de uma praça de recreação com academia ao 

ar livre e uma quadra de esporte no bairro Novo Horizonte I, entre a rua dos Militares e a 22 de 

Janeiro, (Terreno da Associação dos Moradores), para discussão e votação. 

 

26. Indicação nº 617/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a pavimentação e construção de meio fio da 

rua 11, que faz ligação do bairro Centro ao bairro Uriboca, para discussão e votação. 

 

27. Indicação nº 618/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de uma escola creche no 

Conjunto Albatroz, para discussão e votação.  

 

28. Requerimento nº 1.224/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de uma escola creche no 

bairro Almir Gabriel, que suporte o ensino maternal I e II, Fundamental Menor e Fundamental 

Maior, contendo quadra coberta e fraldário, para discussão e votação. 

 

29. Requerimento nº 302/2021, 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 rua dos Funcionários, bairro São João, para discussão e votação. 

 

30. Requerimento nº 1.225/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal determine, ao setor competente, a execução da regularização fundiária do 

bairro Novo Horizonte, em caráter de urgência, para discussão e votação. 
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31. Requerimento nº 1.226/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente, a execução da regularização fundiária do 

bairro Almir Gabriel, em caráter de urgência, para discussão e votação. 

 

32. Requerimento nº 541/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

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

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio e pavimentação 

asfáltica da rua 05 de Maio, bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

 

33. Requerimento nº 543/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

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

iluminação pública, drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica na Alameda Begolândia, bairro 

Parque Verde, para discussão e votação. 

 

34. 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 no Conjunto 

Nova Marituba, Quadra 07, bairro Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

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

que a Prefeita Municipal providencie iluminação pública no Conjunto Nova Marituba, Quadra 

07, bairro Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

36. Requerimento nº 1.185/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie operação tapa buraco no Conjunto Nova Marituba, Quadra 

07, bairro Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 1.227/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie a inclusão de coveiros e demais profissionais que lidam 

com cadáveres contaminados no rol de grupos prioritários para a vacinação contra o Covid-19 no 

município de Marituba, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 09/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a implantação da Casa do Hipertenso e Diabético, para discussão e 

votação.  

 

39. Requerimento nº 10/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a instalação de uma feira coberta no Condomínio Viver Melhor, para 

discussão e votação. 


