
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 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

1. Projeto de Lei nº 018/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que Dispõe 

sobre a obrigação de petshops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários de informar à 

delegacia de proteção ao meio ambiente quando constatarem indícios de maus tratos nos animais 

por eles atendidos e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. 

 

2. Projeto de Lei nº 021/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que Institui a 

semana municipal de prevenção da gravidez na adolescência no município de Marituba e dá 

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

 

3. Projeto de Lei nº 022/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que Cria o 

Programa Aquisição Direta de Alimentos do Pequeno Produtor Rural – com o objetivo de 

atender às necessidades básicas de alimentos de pessoas em situação de vulnerabilidade social 

durante o período de pandemia, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. 

 

4. Projeto de Lei nº 027/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que Dispõe sobre o 

Programa Municipal de Combate à Sexualização de Crianças e Adolescentes e dá outras 

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

 

5. Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que Dispõe sobre a 

proibição de nomeação ou contratação para determinados cargos e empregos público, de pessoas 

condenada pela prática de crime contra a dignidade sexual da criança e do adolescente no âmbito 

do Município de Marituba e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer. 

 

6. Projeto de Lei nº 029/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que Institui o Dia do 

Casamento Comunitário Civil no âmbito do Município de Marituba e dá outras providências, 

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

 

7. Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, que 

Concede o título honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor José Ailson Lima Portelo, e dá 

outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 
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8. Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, que 

Concede o título honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor Ailton Lima Portelo, e dá outras 

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

 

9. Projeto de Resolução nº 001/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, que 

Cria no âmbito da Câmara Municipal de Marituba, o Programa Câmara Universitária e dá outras 

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

 

10. Indicação nº 14/2021, 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 Sexta, bairro Novo, 

para discussão e votação. 

 

11. Indicação nº 15/2021, 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 Sétima, no Bairro 

Novo, para discussão e votação. 

 

12. Indicação nº 212/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde, a disponibilidade de atendimento 

aos Agentes de Saúde e Endemias, bem como acesso integral aos serviços do Posto de Saúde da 

Família “Haifa Gabriel”, para as áreas: Agrícola, Village e demais quadras que se encontram 

descobertas de tais serviços, no bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

13. Indicação nº 214/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal solicite, junto ao Governo do Estado, a implantação de uma unidade do PARÁPAZ, 

com foco na atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade e para a prevenção, redução e 

solução dos conflitos sociais por meio da inclusão e da disseminação da “Cultura de Paz”, nos 

bairros União e São Francisco, para discussão e votação. 

 

14. Indicação nº 215/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação da Unidade de Estratégia Saúde da Família – ESF 

do bairro Santa Lúcia, para discussão e votação. 
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15. Indicação nº 216/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita 

Municipal solicite junto ao Governo do Estado a implantação de uma unidade do PARÁPAZ, 

com foco na atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade e para a prevenção, redução e 

solução dos conflitos sociais por meio da inclusão e da disseminação da “Cultura de Paz”, no 

bairro Almir Gabriel, para discussão e votação. 

 

16. Indicação nº 425/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de água da Comunidade Cecom, bairro 

Decouville, para discussão e votação.  

 

17. Indicação nº 430/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a criação de uma Unidade Municipal do Procon, para discussão e 

votação. 

 

18. Indicação nº 432/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de prédio próprio para o posto de Saúde Adalúcio Calado, 

bairro Dom Aristides, para discussão e votação.  

 

19. Indicação nº 433/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a aquisição de um novo aparelho de ultrassom para equipar a Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA, para discussão e votação. 

 

20. Indicação nº 560/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita 

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

dos postes de iluminação pública localizada na Rua Mogno, na Comunidade Campo Verde, para 

discussão e votação.  

  

21. 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.  

 

22. 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.  
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23. Indicação nº 566/2021, de autoria do Ver. 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 na Passagem Uirapuru, bairro Pedreirinha, para 

discussão e votação. 

 

24. 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.  

 

25. Indicação nº 633/2021, 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 Rua 22 de Janeiro, bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

 

26. Indicação nº634/2021, 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 Rua Presidente Kenedes, bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação. 

 

27. Indicação nº 635/2021, 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 Bom Sossego, bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação. 

 

28. Indicação nº 725/2021, 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 pública na passagem São José, bairro Santa Clara, para discussão e 

votação. 

 

29. Requerimento nº 720/2021, de autoria do Ver. Anderson Rocha, requerendo que a Prefeita 

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

na Sétima Rua do bairro Novo, para discussão e votação.  

 

30. Indicação nº 730/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, indicando que a Prefeita 

Municipal solicite, ao Ministério da Saúde, a implantação do Programa Melhor em Casa no 

município de Marituba, para discussão e votação. 
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31. 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.  

 

32. 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.  

 

33. Requerimento nº 544/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a 

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

iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica na Passagem 

Zezé, bairro Boa Vista, para discussão e votação. 

 

34. Requerimento nº 303/2021, 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, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Travessa Ramal do Grupo, no bairro São João, para discussão e votação. 

 

35. Requerimento nº 304/2021, 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, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Travessa Dezenove de Julho, no bairro São João, para discussão e votação.  

 

36. Requerimento nº 306/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a aquisição de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva 

na Comunidade Nova Decouville, no bairro Decouville, para discussão e votação. 

 

37. Requerimento nº 1.228/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, em caráter de urgência, a construção de 37 abrigos de 

mototaxistas do município de Marituba, e que seja fixada em cada ponto uma placa informativa 

com o quantitativo e a numeração das ordens de serviço, para discussão e votação. 

 

38. Requerimento nº 1.186/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie iluminação pública na Rua Dr. Ernesto, Agrovila São 

Pedro, Quadra 03, bairro Nova Marituba, para discussão e votação. 
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39. Requerimento nº 1.187/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie limpeza de valas e capinação na Rua Dr. Ernesto, Agrovila 

São Pedro, Quadra 03, bairro Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

40. Requerimento nº 1.188/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie pavimentação asfáltica na Rua Dr. Ernesto, Agrovila São 

Pedro, Quadra 03, bairro Nova Marituba, para discussão e votação. 

 

41. Requerimento nº 1.195/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie limpeza da via na Passagem Silva Santos, bairro Riacho 

Doce, para discussão e votação.  

 

42. Requerimento nº 15/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a retomada da construção das Creches no Bella Cittá I e II, para discussão 

e votação.  

 

43. Requerimento nº 16/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a retomada da construção da Creche no bairro Uriboca, para discussão e 

votação. 

 

44. Requerimento nº 17/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a retomada da construção da Creche no bairro Almir Gabriel, para 

discussão e votação.  

 

45. Requerimento nº 21/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a implantação de mecanismo de acesso à internet Wi-Fi livre e gratuito 

nas escolas Municipais de Marituba, para discussão e votação. 


