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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. 

 

Aos vinte dias do mês de maio 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 Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro. Composta a Mesa 

Diretora, o Senhor Presidente, oportunamente, convidou o vereador Manelzinho Rocha 

para compor a Mesa Diretora, assumindo, interinamente, a Primeira Secretaria. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha que fizesse a 

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

Antonio Armando Júnior, Pastor Rodvaldo, Junior Amaral, Manelzinho Rocha, Raimundo 

Carneiro, Allan Besteiro e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente, oportunamente, 

convidou o vereador Antonio Armando Júnior para compor a Mesa Diretora, em seguida, 

solicitou ao Vereador Pastor Rodvaldo que fizesse a leitura de um texto bíblico (Ec 7, 9-

12). E quando eram pontualmente, nove horas e dezesseis minutos, deu por aberta a 

presente Sessão Ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Manelzinho Rocha que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que 

a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de maio de 2021, encontra-se nos cadernos 

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

solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha que fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 

909/DL-2021, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, encaminhando cópia da 

Moção nº 163/2021, de autoria do Deputado Estadual Carlos Bordalo, que solicita ao 

Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, 

que sejam incluídos os profissionais que atuam em ações de fiscalização como prioritária 

no calendário de vacinação contra a COVID19. Ofício nº 929/DL-2021, da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, encaminhando cópia da Moção nº 164/2021, de autoria do 

Deputado Estadual Carlos Bordalo, que solicita ao Governo do Estado do Pará, por meio 

da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, em caráter de urgência, que seja 

incluída a categoria dos Bancários como prioritária na vacinação contra a COVID19. 

Ofício nº 943/DL-2021, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, encaminhando 

cópia da Moção nº 167/2021, de autoria do Deputado Estadual Carlos Bordalo, que solicita 

ao Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública – 
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SESPA, celeridade na vacinação de Farmacêuticos e demais trabalhadores das farmácias 

drogarias e laboratórios. Ofício nº 963/DL-2021, da Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará, encaminhando cópia da Moção nº 184/2021, de autoria do Deputado Estadual Carlos 

Bordalo, que solicita ao Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de 

Saúde Pública – SESPA, em caráter de urgência, que seja incluída a categoria dos 

Carteiros como prioritária no calendário de vacinação contra a COVID19. Ofício nº 

740/2021 GAB/SESAU, da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, encaminhando 

Relatório do 3º Quadrimestre dos serviços de Saúde prestados no ano de 2020, para 

apreciação e conhecimento desta Casa Legislativa. 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 Manelzinho 

Rocha que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 031/2021, de 

autoria do vereador Antonio Armando Júnior; Indicação nº 029/2021, de autoria do 

vereador Flávio Farias; Indicação nº 030/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; 

Indicação nº 032/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 033/2021, de 

autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 218/2021, de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha; Indicação nº 230/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; 

Indicação nº 235/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 

363/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 736/2021, de autoria 

do vereador Pastor Rodvaldo Chaves; Indicação nº 737/2021, de autoria do vereador 

Pastor Rodvaldo Chaves; Indicação nº 738/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo 

Chaves; Indicação nº 767/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves; 

Indicação nº 740/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior; Indicação nº 

833/2021, de autoria do vereador Júnior Amaral; Indicação nº 834/2021, de autoria do 

vereador Junior Amaral; Requerimento nº 307/2021, de autoria do vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 308/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 312/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; Requerimento 

nº 315/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 032/2021, de 

autoria do vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 033/2021, de autoria do vereador 

Allan Besteiro; Requerimento nº 034/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; e 

Indicação nº 201/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro. Lida a matéria em pauta, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha que fizesse nova 

verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as presenças dos 

Vereadores: Boni, Devaldo Valente, Pastor Rodvaldo, Antonio Armando Júnior, Junior 

Amaral, Raimundo Carneiro, Manelzinho Rocha e Allan Besteiro. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente submeteu à aprovação Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada 

no dia 13 de maio de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou a 
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deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria do vereador 

Antonio Armando Júnior, que reconhece a prestação de serviços de Atividade Física e 

Exercício Físico como essenciais, no âmbito do Município de Marituba. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça, para análise e parecer.  As Indicações nº 029/2021, 

nº 030/2021, nº 032/2021, e nº 033/2021, de autoria do vereador Flávio Farias, foram 

retiradas de pauta pela ausência do autor. 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 

218/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a construção de Praça pública 

com playground e Academia de ginástica ao ar livre, no Bairro Almir Gabriel; nº 

230/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie o reforço na aquisição de 

medicamentos utilizados no tratamento do COVID-19, no âmbito do Município de 

Marituba; nº 235/2021, indicando que a Prefeita Municipal proceda com a reforma, 

ampliação e a construção de uma quadra coberta para a prática de esportes na Escola 

Municipal Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Mirizal; e nº 363/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie os serviços de limpeza, drenagem e retirada de entulhos, 

abertura de valas, conserto e/ou manutenção da iluminação pública, asfaltamento e/ou 

manutenção asfáltica (tapa buraco), saneamento básico, construção de meio fio, sinalização 

da via e calçadas com acessibilidade na Avenida Deputado João Batista, no Bairro Almir 

Gabriel. Submetidas à discussão, em bloco, o autor, o vereador Manelzinho Rocha 

reportou-se, em especial, as matérias que solicitam melhorias para o bairro Almir Gabriel, 

bairro populoso, sendo necessário um olhar mais atento as demanda desta comunidade, 

principalmente, na questão de infraestrutura tendo em vista a densidade demográfica do 

mesmo nos últimos anos. Registrou que adentrou com estes pedidos desde o mês de janeiro 

de 2021, e no dia 17 de maio de 2021, foram iniciados os serviços na Avenida Deputado 

João Batista, uma das vias principais do bairro Almir Gabriel. Ressaltou que seja 

necessária a construção de um terminal de fim de linha, tendo em vista que, o tráfego 

intenso de ônibus, influencia intensamente na qualidade da via, inclusive, já sendo 

iniciadas tratativas com o governador Helder Barbalho para liberação do terreno da área da 

Cosanpa para que se possa construir este terminal. Destacou que solicitou, por diversas 

vezes, as melhorias para o referido bairro nas gestões anteriores, porém as máquinas só 

entravam no bairro após a população da área fechar a BR 316. Parabenizou a Prefeita 

Patrícia Mendes que de pronto atendimento a este vereador encaminhou o maquinário para 

iniciar os serviços nas vias de acesso do bairro Almir Gabriel. Em aparte, o vereador 

Raimundo Carneiro parabenizou o autor da matéria dizendo que a população do bairro 

Almir Gabriel merece a atenção do Poder Público. Disse que a Avenida Deputado João 

Batista seja uma via bastante castigada e no que diz respeito à questão da construção de 

terminal de final de linha, informou que a Comissão de Transportes desta Casa de Leis 
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agendou reunião com a Prefeita para tratar do assunto. Lembrou que a área do terreno da 

Cosanpa foi cedida pelo governador Helder Barbalho desde o ano passado, porém, a 

empresa que possui a ordem de serviço para o transporte no bairro Almir Gabriel disse que 

não estava em condições de instalar o terminal de final de linha, querendo que a Prefeitura 

de Marituba arcasse com os custos da construção do mesmo. Acrescentou que esta empresa 

de transporte coletivo está deixando muito a desejar. Retomando sua discussão, o 

vereador Manelzinho Rocha disse que, muitas vezes, estas empresas não respeitam os 

moradores tendo em vista que visam apenas o lucro. Salientou que uma linha de ônibus 

para o bairro Almir Gabriel seja bastante vantajosa, em virtude de seu quantitativo 

populacional. Mas é necessária a contrapartida da empresa, pois se houver dificuldade, que 

se abra uma nova concessão para o bairro, que uma nova empresa possa oferecer 

melhorarias na qualidade do serviço. Disse que o bairro Almir Gabriel se parece com uma 

Cidade dentro de outra Cidade. Finalizou dizendo que também se faz necessário a 

construção de uma Praça pública com playground e Academia de ginástica ao ar livre, 

inclusive, com a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde para atender a 

demanda da população do referido bairro. Não havendo mais discussão, as Indicações de 

autoria do vereador Manelzinho Rocha foram submetidas à votação, em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o vereador Pastor Rodvaldo 

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

Presidência. Indicações de autoria do vereador Pastor Rodvaldo nº 736/2021, indicando 

que a Prefeita Municipal viabilize através de estudos a prorrogação do horário de 

funcionamento das farmácias da rede privada para 24 horas; nº 737/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, iluminação pública da Rua São 

Pedro, (Loteamento Mário Couto), no Bairro Decouville; nº 738/2021, indicando que a 

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

asfaltamento, saneamento básico, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Alameda Cláudio Barbosa, próximo à 

Rua da Piçarreira, entre Alameda Oliveira Belo, no bairro Mirizal; e nº 767/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, circulação da 

rota da linha de ônibus Mário Couto pela Rua Parque Real, Bairro Decouville. Não 

havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Pastor Rodvaldo foram submetidas 

à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Indicação nº 740/2021, de 

autoria do vereador Antonio Armando Júnior, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie a inclusão dos Garis na prioridade de imunização contra a Covid-19 no 

município de Marituba. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria de 

autoria do vereador Antonio Armando Júnior foi aprovada por unanimidade. Por questão 

de ordem, o vereador Junior Amaral solicitou que suas matérias fossem discutidas e 

votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do vereador 
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Junior Amaral nº 833/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a criação de uma Academia ao ar livre e Quadra poliesportiva no espaço em 

frente à SESAU; e nº 834/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a criação de uma Casa da Cultura no Bairro Novo Horizonte I. Não 

havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Junior Amaral foram submetidas à 

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

vereador Raimundo Carneiro solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em 

bloco, tendo a anuência da Presidência. Requerimentos de autoria do vereador Raimundo 

Carneiro nº 307/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a aquisição de 

espaço e construção de uma quadra poliesportiva no Loteamento Jardim Imperial, no 

Bairro Nova Marituba; nº 308/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de uma quadra poliesportiva no Conjunto Jardim dos Pardais, Bairro 

Decouville; nº 312/2021, requerendo que a Prefeita Municipal determine ao setor 

competente a construção/adequação de espaço/sala com estrutura, aparelhamento e 

profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de tratamento fisioterápico, 

anexo a Unidade de Saúde da Família Haifa Gabriel, Bairro Almir Gabriel; e nº 315/2021, 

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 Juliano, Bairro Almir Gabriel, área agrícola. Não 

havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Raimundo Carneiro foram 

submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Oportunamente, em 

conformidade com o art. 82, Parágrafo Único, do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Marituba, o Senhor Presidente passou a direção dos 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 032/2021, requerendo que a Prefeita Municipal viabilize, com urgência, a 

construção do Centro Comunitário de Multiuso no bairro Santa Fé; nº 033/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie a revitalização do Cemitério da Colônia; 

nº 034/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a revitalização do Cemitério 

José de Arimatéia; e Indicação nº 201/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie a implantação da informática como matéria obrigatória no Ensino 

Fundamental. Não havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Allan Besteiro 

foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Na 

oportunidade, o vereador Junior Amaral retornou a direção dos trabalhos ao vereador Allan 

Besteiro, Presidente da CMM. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Não havendo oradores 

inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, o Senhor Presidente deu por 
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encerrada esta sessão ordinária, às nove 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, 13 de maio 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 
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