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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, os membros da Câmara 

Municipal de Marituba se reuniram, nas dependências do Plenário "Vereador Luiz 

Mesquita da Costa" com a finalidade de cumprirem esta Sessão Ordinária, apreciarem e 

discutirem a pauta prevista para a mesma, nos termos dos quais preceituam o Regimento 

Interno, a Lei Orgânica do Município de Marituba e as Constituições Estadual e Federal. 

Na Presidência, o Vereador Allan Besteiro; na Vice-Presidência, o Vereador Junior 

Amaral; e na Primeira Secretaria, o Vereador Anderson Rocha. Composta a Mesa 

Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a 

verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Devaldo Valente, 

Sóriclis Silva, Flávio Farias, Manelzinho Rocha, Pastor Rodvaldo, Junior Amaral. 

Anderson Rocha e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Sóriclis Silva que fizesse a leitura de um texto bíblico (Pv 4, 5-11). E quando 

eram pontualmente, nove horas e treze minutos, deu por aberta a presente Sessão 

Ordinária. Continuando, o Senhor Presidente, oportunamente, registrou a presença dos 

Vereadores Alexandra Moura e Boni. Justificou a ausência dos Vereadores Gilberto 

Souto e Raimundo Carneiro que se encontram enfermos; e Serra que está a serviço externo 

representando este Poder Legislativo. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Anderson Rocha que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata da Sessão Ordinária realizadas no dia 22 de abril de 2021, encontra-se 

nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Continuando, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a leitura do Expediente: E-

mail da Câmara dos Deputados, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, 

encaminhando anexos das transferências de recursos da União (constitucional, legal e 

voluntária) aos municípios, o qual informa que não há pagamentos e não há transferências 

constitucionais para o nosso Município até este mês. Lido o Expediente, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. 

Não havendo oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não 

havendo lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha 

que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 032/2021, de autoria do 

Vereador Antonio Armando Júnior; Moção nº 02/2021, de autoria do Vereador Anderson 

Rocha; Indicação nº 016/2021, de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 

017/2021, de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 018/2021, de autoria do 

Vereador Flávio Farias; Indicação nº 019/2021, de autoria do Vereador Flávio Farias; 
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Indicação nº 217/2021, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 

225/2021, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 241/2021, de autoria 

do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 349/2021, de autoria do Vereador 

Manelzinho Rocha; Indicação nº 437/2021, de autoria da Vereadora Alexandra Moura; 

Indicação nº 441/2021, de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 

442/2021, de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 443/2021, de autoria 

da Vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 568/2021, de autoria do Vereador Felipe 

Brito; Indicação nº 569/2021, de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação nº 

570/2021, de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação nº 573/2021, de autoria do 

Vereador Felipe Brito; Indicação nº 588/2021, de autoria do Vereador Sóriclis Silva; 

Indicação nº 589/2021, de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 590/2021, de 

autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 592/2021, de autoria do Vereador Sóriclis 

Silva; Indicação nº 709/2021, de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior; Indicação 

nº 710/2021, de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior; Indicação nº 722/2021, de 

autoria do Vereador Antonio Armando Júnior; Indicação nº 724/2021, de autoria do 

Vereador Serra; Indicação nº 726/2021, de autoria do Vereador Serra; Indicação nº 

727/2021, de autoria do Vereador Serra; Requerimento nº 303/2021, de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 304/2021, de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 306/2021, de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 1.228/2021, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 619/2021, de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 

1.171/2021, de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 1.172/2021, de 

autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 1.230/2021, de autoria do Vereador 

Gilberto Souto; Requerimento nº 1.192/2021, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimento nº 1.193/2021, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 

1.194/2021, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 1.196/2021, de 

autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 022/2021, de autoria do Vereador 

Allan Besteiro; Requerimento nº 024/2021, de autoria do Vereador Allan Besteiro; 

Requerimento nº 025/2021, de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 

026/2021, de autoria do Vereador Allan Besteiro. Lida a matéria em pauta, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse nova verificação de quórum 

para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as presenças dos Vereadores: Alexandra 

Moura; Boni; Devaldo Valente; Sóriclis Silva; Flávio Farias; Manelzinho Rocha; Pastor 

Rodvaldo; Junior Amaral; Anderson Rocha e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente submeteu à aprovação Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 22 

de abril de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ocasião, o Senhor Presidente 

suspendeu a sessão por alguns minutos para recepcionar a ilustríssima Senhora Patrícia 

Mendes, Prefeita Municipal de Marituba. Reiniciando a sessão, o Senhor Presidente 
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solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse nova Verificação de quórum para 

iniciar a ordem do dia. Constatando-se a presença dos Vereadores: Alexandra Moura; 

Antonio Armando Júnior; Boni; Devaldo Valente; Sóriclis Silva; Flávio Farias; 

Manelzinho Rocha; Pastor Rodvaldo; Junior Amaral; Anderson Rocha e Allan Besteiro. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente, oportunamente, convidou a ilustríssima Senhora 

Patrícia Mendes, Prefeita Municipal, para compor a Mesa Diretora dos Trabalhos, em 

seguida, passou a deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 032/2021, de 

autoria do Vereador Antonio Armando Júnior, que cria o programa “Fim de Semana na 

Escola” e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. Moção nº 02/2021, de autoria do Vereador Anderson Rocha, solicitando 

que esta Casa de Leis encaminhe Moção de Honra a toda Guarda Municipal de Marituba, 

em nome dos agentes: Abraão dos Santos Gomes e Devid de Jesus Bagata França, 

parabenizando-os pelos bravos esforços para combater a criminalidade e a violência, 

cumprindo com louvor o seu trabalho. A matéria foi submetida à discussão, no que, o 

Vereador Anderson Rocha, autor da proposição, destacando que a referida Moção 

objetiva homenagear de forma honrosa a atuação da Guarda Municipal de Marituba em 

defesa do patrimônio e da população deste Município, inclusive, colocando suas vidas em 

perigo, muitas vezes, saindo de casa sem saber se retornam. Parabenizou a todos os 

Guardas Municipais, em nome do Coronel Janderson Viana e Carlos Geovani, pelo 

brilhante trabalho realizado neste Município, em especial, no dia em que a UPA 24H, no 

bairro Almir Gabriel, foi invadida por assaltantes armados e que fizeram diversos 

funcionários como reféns. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha parabenizou a 

iniciativa do autor. Considerando que a homenagem seja justa, coroando o trabalho do 

Coronel Janderson Monteiro Rodrigues Viana, a frente da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Mobilidade Urbana, estendendo votos de parabéns a toda à 

Instituição. Ressaltou que a Guarda Municipal seja parceira das Polícias Civil e Militar, 

sendo possível acompanhar a evolução do trabalho da Guarda Municipal de Marituba 

dentro deste Município, fato que deixa a comunidade mais tranquila e mais segura. Em 

aparte, o Vereador Junior Amaral parabenizou a iniciativa do autor da matéria, 

estendendo parabéns à direção da Guarda Municipal de Marituba pelo grande trabalho 

realizado a frente desta Instituição e em nome do guarda municipal Abraão dos Santos 

estender os parabéns a todos aqueles que fazem parte da guarda municipal de Marituba. 

Em aparte, o Vereador Sóriclis Silva parabenizou o autor da matéria pela iniciativa, bem 

como, a todos os responsáveis pelo comando da Guarda Municipal de Marituba. 

Parabenizou a Prefeita Patrícia Mendes pela escolha do nome do Coronel Janderson Viana 

para estar à frente da Segurança Pública deste Município. Em aparte, o Vereador Boni 

parabenizou o autor pela matéria e solicitou de forma verbal que fosse estendida a 

homenagem aos funcionários da UPA 24H que, tiveram suas vidas ameaçadas durante o 
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período em que estiveram como reféns dos assaltantes.  Retomando sua discussão, o 

Vereador Anderson Rocha agradeceu a todos os Vereadores que se manifestaram sobre a 

Moção, dizendo ao Vereador Boni que concorda com a emenda estendendo a homenagem 

a todos os funcionários da UPA 24H. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela 

aprovação da matéria e mais uma vez agradeceu ao trabalho e parceria da Prefeita 

Municipal com este Parlamento. Não havendo mais discussão, submetida à votação, a 

Moção 02/2021, foi aprovada por unanimidade, com emenda proposta pelo Vereador 

Boni. Por questão de ordem, o Vereador Flávio Farias solicitou que suas matérias 

fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência, que na 

oportunidade, convidou ao mesmo para compor a Mesa Diretora dos Trabalhos. 

Indicações de autoria do Vereador Flávio Farias nº 016/2021, 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 

São Francisco, no bairro Dom Aristides; nº 017/2021, 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 

Raimundo Palheta, no bairro Dom Aristides; nº 018/2021, 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 

Travessa Rodrigues, no bairro Santa Clara; e nº 019/2021, 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 

Padre Josino, no bairro Almir Gabriel. As matérias foram submetidas à discussão e 

votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador 

Manelzinho Rocha solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, 

tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do Vereador Manelzinho Rocha nº 

217/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a criação do Laboratório de 

Análises Clínicas vinculado à Secretaria Municipal de Saúde; nº 225/2021, indicando que 

a Prefeita Municipal providencie a criação de linhas de micro-ônibus para o transporte 

coletivo na Comunidade Campina Verde, no bairro Uriboca; nº 241/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto a Secretaria de Saúde, o incentivo financeiro 

adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias de 

nosso Município; e nº 349/2021, indicando que a Prefeita Municipal efetive o novo piso 

salarial para os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde de nosso Município, 
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conforme a Lei nº 13.708/18. As matérias foram submetidas à discussão, em bloco, no que, 

o autor, o Vereador Manelzinho Rocha falou sobre a criação do laboratório de análises 

clinicas, considerando de fundamental importância para a saúde pública, este suporte de 

prevenção e tratamento de doenças como a diabete, considerando necessária a criação 

deste laboratório vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Outro assunto em questão 

seja à criação de linhas de micro-ônibus para o transporte coletivo na Comunidade 

Campina Verde, no Bairro Uriboca. Solicitou que fosse estendido para esta comunidade. 

Acima de tudo colocou o seu mandato a disposição dos ACS – Agentes Comunitários de 

Saúde e ACE- Agentes Combate à Endemias no que ao receberem os representantes do 

Sindicato dos Trabalhadores de Saúde Pública do Estado do Pará na pessoa da Senhora 

Marinete e Senhor João Batista, onde  discutiram diversas melhorias para a comunidade, 

assim como, o incentivo financeiro, uma espécie de abono a ser dado pelo governo federal 

e que tramita um oficio no Executivo Municipal para receber uma comissão dos agentes 

para tratar de diversos assuntos da categoria. E sem duvida há profissionais a frente da 

prevenção de doenças que são os ACS e ACE que são fundamentais na prevenção de 

endemias e vigilância epidemiológica do município. Em aparte, o Vereador Anderson 

Rocha externou estar honrado em se preocupar com a categoria, pois já exerceu a função 

de agente de endemias. Sendo esta categoria o primeiro contato com a população, onde 

desenvolvem um trabalho de formiguinha e sentem a dor da população e sofrem juntos os 

problemas da comunidade. Parabenizou o autor, pois precisam valorizar a categoria. 

Retomando sua discussão, o Vereador Manelzinho Rocha falou sobre a importância na 

melhoria das condições de trabalho da categoria, os quais ficarão no aguardo da Prefeita 

em marcar uma audiência com os agentes.  Afirmou que esta Casa estará de portas abertas 

a qualquer categoria. Não havendo mais discussão, submetidas à votação, em bloco, as 

matérias de autoria do Vereador Manelzinho Rocha foram aprovadas por unanimidade. 

Por questão de ordem, a Vereadora Alexandra Moura solicitou que suas matérias 

fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de 

autoria da Vereadora Alexandra Moura nº 437/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie implantação de sistema de água na localidade Santa Fé, no bairro Mário 

Couto; nº 441/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a aquisição de dois 

novos aparelhos de ultrassom para equipar a Unidades Básicas de Saúde Nossa Senhora da 

Paz e José de Arimateia; nº 442/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie 

implantação de sistema de água na Comunidade Vai Quem Quer, no bairro Novo 

Horizonte; e Indicação nº 443/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a 

aquisição de ambulâncias para o nosso Município. As matérias foram submetidas à 

discussão, em bloco, no que, a autora das matérias, a Vereadora Alexandra Moura, 

salientando que tem solicitado a revitalização dos sistemas de abastecimento de água 

potável em diversas comunidades deste Município, com o apoio dos demais pares que 
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votaram favoravelmente pela aprovação de suas matérias. Ressaltou que a água seja um 

bem essencial à vida, sendo necessário dar a devida atenção e importância, tendo em vista 

que muitos destes sistemas de abastecimento de água precisam de revitalização em suas 

estruturas, inclusive, possui relatórios com aval das comunidades informando sobre a 

realidade destes sistemas de abastecimento de água, funcionamento, fornecimento e 

horários, que muitas vezes, acaba prejudicando diversas famílias que não conseguem 

acompanhar os horários de fornecimento por estarem trabalhando. Considerou ainda a 

necessidade de limpeza dos poços e caixas d´água para evitar contaminações. Destacou 

ainda que solicitou que a Prefeita Municipal possa comprar equipamentos para atender as 

demandas da UPA 24H e das Unidades Básicas de Saúde, descentralizando os 

atendimentos no Centro de Diagnósticos, bem como, evitando que as pessoas se desloquem 

de seus bairros para atendimento nas UBS de outros bairros, diminuição de custos e 

independência de outros Municípios. Finalizou solicitando o apoio da Prefeita Municipal 

visando o atendimento e execução de suas matérias. Não havendo mais discussão, 

submetidas à votação, em bloco, as proposições da Vereadora Alexandra Moura, foram 

aprovadas por unanimidade. Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença 

do Vereador Felipe Brito. Por questão de ordem, o Vereador Felipe Brito solicitou que 

suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. 

Indicações de autoria do Vereador Felipe Brito nº 568/2021, 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 

Passagem Almeida, entre Rua Raimundo Barbosa Santana e Rua da Assembleia, bairro 

Centro; nº 569/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, os serviços de drenagem, limpeza, manutenção do asfalto, conserto e/ou 

instalação de luminárias e instalação de água encanada na Rua dos Militares, bairro Novo 

Horizonte; nº 570/2021, 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, meio fio com canaletas ou linha da água na Rua 

São João, bairro Novo Horizonte; e nº 573/2021, 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 Rua São Raimundo, bairro Novo 

Horizonte. As matérias forma submetidas à discussão e votação, em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Sóriclis Silva solicitou 

que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. 

Indicações de autoria do Vereador Sóriclis Silva nº 588/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, em parceria com o Governo do Estado, a implantação de uma faixa 

de pedestre com a devida sinalização em frente ao Hospital de Urgência e Emergência Dr. 

Augusto Chaves Rodrigues; nº 589/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a 
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limpeza e abertura de valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e saneamento 

básico na Rua Mogno, na Comunidade Campo Verde; nº 590/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie a limpeza e abertura de valas, terraplenagem, pavimentação 

asfáltica, meio fio e saneamento básico na Passagem Bom Jesus, na Comunidade Campo 

Verde; e nº 592/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a limpeza e abertura 

de valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e saneamento básico na Rua 

Cedro, na Comunidade Campo Verde. As matérias foram submetidas à discussão e 

votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador 

Antonio Armando Júnior solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em 

bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do Vereador Antonio 

Armando Júnior nº 709/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie o envio a 

este Poder Legislativo de Projeto de Lei que autoriza a criação de uma Central de 

Empregos para Pessoas com Deficiência – CEPCD; nº 710/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie o envio a este Poder Legislativo de Projeto de Lei que autoriza o 

Poder Executivo a instituir o programa de incentivo à leitura no âmbito municipal, e dá 

outras providências; e nº 722/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a 

inclusão dos Oficiais de Justiça lotados na Comarca no município de Marituba, na 

prioridade de imunização contra covid-19. As matérias foram submetidas à discussão e 

votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. As Indicações nº 724/2021, nº 

726/2021, e nº 727/2021, de autoria do Vereador Serra, serão retirados de pauta pela 

ausência justificada do autor. Os Requerimentos nº 303/2021, nº 304/2021, nº 306/2021, 

e nº 1.228/2021, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro, serão retirados de pauta pela 

ausência justificada do autor. Os Requerimentos nº 619/2021, nº 1.171/2021, nº 

1.172/2021, e nº 1.230/2021, de autoria do Vereador Gilberto Souto, serão retirados de 

pauta pela ausência justificada do autor. Por questão de ordem, o Vereador Pastor 

Rodvaldo solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a 

anuência da Presidência. Requerimentos de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo nº 

1.192/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie os serviços de limpeza da via 

na Passagem Salve Jorge (Comunidade do Peti), no bairro Decouville; nº 1.193/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie os serviços de pavimentação asfáltica na 

Passagem Salve Jorge (Comunidade do Peti), no bairro Decouville; nº 1.194/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie os serviços de saneamento básico na 

Passagem Salve Jorge (Comunidade do Peti), no bairro Decouville; e nº 1.196/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie os serviços de limpeza de valas da 

Alameda 11 de junho com 7 de setembro, nas proximidades da Avenida dos Navegantes. 

As matérias foram submetidas à discussão e votação, em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Oportunamente, em conformidade com o art. 82, § único, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Marituba, o Senhor Presidente passou a direção dos 
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trabalhos ao Vereador Junior Amaral, para a deliberação das matérias de sua autoria, 

Por questão de ordem, o Vereador Allan Besteiro solicitou que suas matérias fossem 

discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Requerimentos de autoria 

do Vereador Allan Besteiro nº 022/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie 

a prestação de assessoria para requerer benefícios e aposentadoria para idosos, assim como 

para portadores de necessidades especiais; nº 024/2021, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a criação de ciclovia ao longo da BR-316; nº 025/2021, de autoria 

do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a criação do 

Conselho da Juventude; e nº 026/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a 

ampliação do efetivo da Guarda Municipal. As matérias foram submetidas à discussão, no 

que, o Vereador Antonio Armando Júnior referiu-se ao requerimento nº 025/2021, 

dizendo que já existe protocolado, nesta Casa de Leis, um projeto de indicação, de sua 

autoria, para a criação do Conselho da Juventude, no qual constam motivos, atribuições, 

composição e até participação dos Vereadores neste Conselho. Então, solicitou, de forma 

verbal, ao autor da matéria que, através de emenda, fosse juntado ao referido Requerimento 

o Projeto de Indicação de autoria deste Vereador. Citou que no momento de campanha 

eleitoral, ficou claro que o papel do legislador não seria somente na Câmara, mas também, 

nas ruas em contato com a população, citando como exemplo famílias que tiveram suas 

casas alagadas ou ver um pai de família sem poder alimentar seus filhos e vê-los passar 

fome. A função do vereador é presencial. Em aparte, o Vereador Allan Besteiro 

parabenizou o Vereador Antonio Armando por sua iniciativa, concordando que seja 

anexada ao seu requerimento a propositura de indicação à criação do Conselho de 

Juventude, inclusive, convidando todos os pares para assinarem juntos à matéria. 

Retomando sua discussão, o Vereador Antonio Armando Júnior agradeceu a 

oportunidade, pois será de grande importância para várias Secretarias trabalharem juntas 

como a Secretaria de esportes, da educação e de cultura, principalmente a participação 

desta Casa. Agradeceu. Não havendo mais discussão, submetidas à votação, em bloco, as 

matérias de autoria do Vereador Allan Besteiro, foram aprovadas por unanimidade, sendo 

o Requerimento nº 025/2021, aprovado com emenda proposta pelo Vereador Antonio 

Armando Júnior. Na oportunidade, o Vereador Junior Amaral retornou a direção dos 

trabalhos ao Vereador Allan Besteiro, Presidente desta Casa de Leis. Analisadas as 

matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Fazendo uso da palavra, o Vereador Sóriclis Silva após saudar a 

todos agradeceu a Prefeita Patrícia Mendes em nome do funcionalismo público em virtude 

do adiantamento do pagamento dos servidores, destacando que aquilo que foi prometido 

em campanha está sendo cumprido. Acrescentou ainda que, quando o funcionalismo 

municipal recebe seu pagamento aquece a economia local. Parabenizou a Prefeita pela 

parceria com o Governo do Estado no que tange ao Projeto “Sua Casa”, beneficiando 
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diversas famílias deste Município. Externou sua satisfação pela colocação das faixas de 

pedestres na BR 316, em frente ao Ginásio Esportivo e do Hospital de Urgência e 

Emergência, considerando ser de extrema importância para a população. Em nome do 

Coronel Viana externou votos de parabéns a todos os guardas municipais deste Município. 

Registrou que o deputado federal Vavá Martins tem olhado de forma atenciosa para o 

Município de Marituba destinando emendas com recursos de cerca de quatro milhões de 

reais, para atender as demanda deste Município, inclusive, na área de saúde. Em aparte, o 

Vereador Manelzinho Rocha parabenizou o seu antecessor pelo pronunciamento dizendo 

que este Projeto “Sua Casa”, seja um projeto transformador, com a oportunidade de ver 

acontecer na prática através de uma amiga deste orador que foi contemplada e tendo sua 

casa e sua vida transformada em qualidade de vida. Ressaltou que o mesmo possa 

contemplar aquelas pessoas que realmente necessitam. Registrou que seja necessário 

também verificar a questão de reforço na iluminação da BR 316, trecho Marituba, 

especialmente, nas áreas onde existem as faixas de pedestres. Externou votos de 

agradecimento ao deputado federal Vavá Martins pelas emendas destinando recursos para 

este Município, sendo importante valorizar estas pessoas que compromissadas com o 

Município de Marituba. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Sóriclis Silva 

declarou acreditar que esta seja a melhor forma de trabalhar pela população, com a 

destinação de recursos para que a Prefeita possa executar obras e serviços que beneficiem 

os munícipes. Disse que seja necessário ter a contrapartida de cada candidato estadual ou 

federal que solicitam votos da população local. Usando a tribuna, o Vereador Boni após 

saudar a Mesa diretora, a Excelentíssima Prefeita Patrícia Mendes, demais autoridades e 

vereadores presentes. Parabenizou a prefeita, pois ao longo de sua vida pública jamais teve 

conhecimento de prefeitos que viessem a esta Casa como a Senhora Patrícia Mendes, no 

que iria providenciar um gabinete nesta Casa, pois observa que sua vinda sempre é com o 

objetivo e tem a oportunidade de participar nas sessões onde as muitas proposituras são dos 

vereadores preocupados com o bem estar da população, tendo a oportunidade de ver e 

ouvir as indicações aprovadas por este parlamentar e certamente tem a convicção de 

executá-las, onde muitas das vezes o orçamento não permite. Neste momento aproveitou 

para falar que tudo é feito nesta Casa de debates e propostas com a certeza de renovação. 

Como a Lei de Diretrizes Orçamentárias municipal, onde serão discutidas as diretrizes do 

que vai ser feito no próximo ano, sendo esta Casa responsável quanto a aprovação das 

propostas para crescimento do município. Aproveitou o ensejo para parabenizar a Guarda 

Municipal e servidores da UPA que estavam no momento do desespero demonstraram 

eficiência e eficácia diante do acontecido colocando suas vidas em risco. Tenham a certeza 

que os quinze vereadores desta Casa irão contribuir no que for possível para o progresso 

deste município. Por sua vez, o Vereador Junior Amaral após as saudações de praxe, 

disse que nenhum prefeito anterior havia dado tanta atenção e prestígio a esta Casa de Leis 
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quanto a atual gestão municipal, citando que, algumas matérias, solicitadas pelos 

Vereadores, já tenham sido executadas antes mesmo de serem aprovadas.  Em aparte, o 

Vereador Sóriclis Silva externou sua satisfação pela vinda da Prefeita a este Poder 

Legislativo, pois sempre apresenta serviços realizados ou em execução. Retomando seus 

pronunciamentos, o Vereador Junior Amaral Parabenizou a iniciativa do Vereador Allan 

Besteiro no que diz respeito a matéria que trata da ampliação do efetivo da guarda 

municipal de Marituba, destacando que, no incidente ocorrido na UPA 24H, foi possível 

verificar a necessidade do trabalho realizado pela guarda municipal, no serviço de proteger 

o patrimônio público e a no atendimento à população de Marituba. Declarou acreditar que 

a Prefeita terá a sensibilidade em equipar e aumentar o efetivo da guarda municipal. 

Registrou que dia 1º de maio seja comemorado o “Dia do Trabalhador” considerando a 

necessidade de valorizar e reconhecer o trabalho dos servidores municipais, 

principalmente, deste Município. Disse que o adiantamento do pagamento de salário dos 

servidores seja um compromisso e respeito da gestão municipal com o funcionalismo, 

gerando credibilidade e segurança no comércio local. Finalizou desejando votos de um 

Feliz Dia do Trabalhador a todos. Não havendo mais oradores inscritos, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra a excelentíssima Prefeita Patrícia Mendes desejou um 

bom dia em mais uma sessão agradecendo a todos pela recepção. Em nome na Vereadora 

Alexandra Moura e demais Vereadores cumprimentou a todos os Vereadores e munícipes 

presentes. Agradeceu a presença dos Guardas Municipais que se fazem presentes 

reafirmando o compromisso com a categoria. Na oportunidade leu a mensagem da entrega 

da LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 à Câmara Municipal deste município, o 

Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual, 

conforme o Artigo nº 165 disposto na Constituição Federal e na Lei complementar Federal 

nº101/2000. Após a leitura, falou que assinou os Decretos para elaboração das audiências 

públicas de maneira virtual para análise e elaboração do PPA/LOA para o exercício de 

2022 e já se encontra disponível na página oficial da Prefeitura, sendo um link para as 

entidades participarem das audiências públicas e outro que dará acesso ao preenchimento 

do questionário de consulta popular, onde qualquer cidadão poderá enviar suas propostas e 

sugestões para inclusão de políticas publicas no planejamento orçamentário no governo de 

Marituba, onde ficou agendado o dia 17 de maio (segunda-feira) a partir das 18 h os temas 

de saúde e assistência, no dia 18 de maio (terça-feira) as 18 h, os temas de segurança, meio 

ambiente e habitação, no dia 19 de maio (quarta-feira)  as 18 h, os temas Trabalho, Cultura 

e agricultura, no dia 20 de maio (quinta-feira) as 18h, os temas de educação e tributos. 

Encerrou entregando o projeto a todos os vereadores para avaliação. Pediu para falar da 

importância da LDO, mas também da LOA e do PPA, onde precisam da população, pois 

irão direcionar os orçamentos municipais em prol das necessidades da população e fez um 

pedido para que todos entrem no site para dar suas sugestões do que a sua rua, seu Bairro e 
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a cidade precisam para que juntos possam construir um plano eficaz. Todos são sabedores 

de todas as dificuldades de Marituba. Não seriam hipócritas em falar que em quatro anos 

possam fazer o que a cidade precisa, pois foram décadas de abandono, onde o Executivo 

não estava em contato com a população e com esta Casa de Leis, e não tinham 

responsabilidade e compromisso com a população. Muito podem fazer, vereadores e 

munícipes, Executivo e Legislativo devem trabalhar juntos e tem forças para transformar e 

fazer o melhor. Aproveitou para parabenizar o Vereador Anderson Rocha pela Moção 

honrosa aos Guardas Municipais e ao Secretário de Segurança Sr. Paulo Viana, como 

também o Diretor da Guarda Municipal o cabo Giovane e todos os guardas municipais 

presentes em defender a população – pediu uma salva de palmas aos guardas municipais – 

que sem duvida nenhuma será um novo momento para os moradores e servidores públicos 

que esta gestão honrará o compromisso com a população e com o servidor. Pediu a Câmara 

que possa estender a Honra ao Mérito a todos os guardas municipais como forma de 

reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido, assim como de forma carinhosa 

agradeceu ao Guarda Abraão Gomes por ter colocado sua vida em risco para defender os 

profissionais de saúde da UPA que estavam de serviço e plantão no ultimo dia 26 de abril. 

Falou também quantos aos agentes comunitários de saúde e de endemias, assim que 

possível seja logo marcado um reunião para a próxima segunda-feira, pois é sabedora das 

dificuldades da categoria que em pleno sol quente sem a devida proteção, trabalham 

incansavelmente, sendo fundamental que possam contar com esta gestão não somente com 

protetor solar, mas com fardamento e sua mobilidade. Assim como, quanto ao 

fornecimento de água nos bairros, como falou a vereadora Alexandra Moura, pois sabem 

que tem bairros onde tem grupos que controlam o fornecimento de água. Comprometesse a 

fazer um levantamento completo, juntamente com os moradores para resolver a demanda 

da distribuição e abastecimento de água. Falou também quanto ao pedido do Vereador 

Sóriclis quanto à faixa de pedestres em frente ao Hospital de Urgência e Emergência, no 

que já fora feita e implantada. Afirmou que se sente honrada em ver esta Câmara e a 

Prefeitura pensando juntos para representar, cuidar e executar o serviço, assim como o 

pagamento do servidor público que fora feito no ultimo dia 24 e o qual a Prefeitura fará o 

possível para que seja feito até ao ultimo sábado de cada mês e que poderão melhor 

organizar seus pagamentos. Falou do programa “Sua Casa” que já beneficiou centenas de 

famílias. No ensejo agradeceu a parceria do Governador Helder Barbalho que tem um 

olhar diferenciado para Marituba e entregou mais de cinquenta demandas reprimidas e 

disponibilizará mais cem junto a Secretaria de Habitação para ajudar pessoas desabrigadas 

no município. Falou também da emenda disponibilizada pelo Deputado Vavá Martins onde 

disponibilizou quatro milhões, sendo um milhão para a feira municipal e três milhões para 

a reforma dos postos de saúde de Marituba, disponibilizou também um aparelho de 

tomografia e ressonância que deverão chegar ao segundo semestre. Falou do pedido do 



                            ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

12 

 

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 

Vereador Antonio Armando quanto ao Conselho da Juventude, sendo de grande 

importância à inclusão do jovem nas atividades da gestão.  Quanto à senhora que teve sua 

casa levada pela enxurrada no Bairro Dom Aristides, irá doar seu salário de prefeita deste 

mês para reformar a sua casa, pois em pleno século XXI ainda tem pessoas morando em 

lugares indignos e que muitas vezes são de madeira. Quanto a sua presença nesta Casa, 

sente-se como representante, não tem medo de ser cobrada, pois não há ninguém que 

trabalhe como sua pessoa, pois a cada minuto responde a cada pedido e se não querem que 

vá a um lugar, não a convidem. Estarão juntos, o Executivo e Legislativo para cuidar, 

representar e executar os serviços em prol da população de Marituba. Não havendo mais 

nada a ser tratado na ordem do dia, o Senhor Presidente deu por encerrada esta sessão 

ordinária, às dez horas e quarenta e oito minutos. E para constar, foi lavrada a presente 

Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o 

cumprimento das formalidades legais e para que produza seus legítimos efeitos. 

Marituba/PA, 29 de abril de 2021 – 28º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 

24º ano da Emancipação-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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