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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2021. 

 

Aos seis 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 Primeira Secretaria, o Vereador Anderson 

Rocha; na Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro; e na Terceira 

Secretaria, o Vereador Gilberto Souto. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a verificação de quórum. Constatando-

se a presença dos Vereadores: Boni, Devaldo Valente, Pastor Rodvaldo, Raimundo 

Carneiro, Anderson Rocha, Gilberto Souto e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Pastor Rodvaldo que fizesse a leitura de um texto bíblico 

(Sl 90, 1-17). E quando eram pontualmente, nove horas e dez minutos, deu por aberta a 

presente Sessão Ordinária. Continuando, o Senhor Presidente, oportunamente, registrou a 

presença dos Vereadores Flávio Farias e Antonio Armando Júnior. Em seguida, solicitou 

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

informou que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 29 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: 

Ofício nº 019/2021 – GAB/SEMADS, da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social de Marituba – SEMADS, solicitando o Espaço do Auditório da 

Câmara Municipal de Marituba, para a data do dia 14 de maio de 2021, no horário das 

14:00h às 17:00h, para realização de uma roda de diálogo em alusão ao Dia do Assistência 

Social. Ofício nº 006/2021, do Fórum Permanente Fora Lixão de Marituba, solicitando aos 

senhores vereadores desta Casa Legislativa que sejam tomadas as providências cabíveis 

contra as empresas que gerenciam o Aterro Sanitário de Marituba (Revita, Guamá, Solvi e 

Vega) e que seja também encaminhada ao Poder Executivo de Marituba, conforme pauta 

em anexo. Lido o Expediente, oportunamente, o Senhor Presidente, registrou a presença 

dos Vereadores Serra, Sóriclis Silva e Manelzinho Rocha, franqueando, em seguida, 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 033/2021, de autoria do vereador 
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Sóriclis Silva; Projeto de Lei nº 034/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo; 

Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo; Projeto de Lei nº 

037/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha; 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 1.197/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimento nº 1.199/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 

1.231/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha; Indicação nº 649/2021, de autoria do 

vereador Anderson Rocha; Indicação nº 020/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; 

Indicação nº 021/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 022/2021, de 

autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 023/2021, de autoria do vereador Flávio 

Farias; Indicação nº 222/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 

224/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 226/2021, de autoria 

do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 227/2021, de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha; Indicação nº 417/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; 

Indicação nº 444/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 

445/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 446/2021, de autoria da 

vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 582/2021, de autoria do vereador Felipe Brito; 

Indicação nº 586/2021, de autoria do vereador Felipe Brito; Indicação nº 606/2021, de 

autoria do vereador Felipe Brito; Indicação nº 608/2021, de autoria do vereador Felipe 

Brito; Indicação nº 594/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 

595/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 817/2021, de autoria do 

vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 723/2021, de autoria do vereador Antonio Armando 

Júnior; Indicação nº 740/2021, 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; Indicação nº 

759/2021, de autoria do vereador Devaldo Valente; Indicação nº 763/2021, de autoria do 

vereador Devaldo Valente; Indicação nº 798/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; 

Indicação nº 799/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; Indicação nº 800/2021, de 

autoria do vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 065/2021, 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: Antonio Armando Júnior; Devaldo Valente; 

Sóriclis Silva; Serra; Flávio Farias; Manelzinho Rocha; Pastor Rodvaldo; Gilberto Souto; 
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Raimundo Carneiro; Anderson Rocha e Allan Besteiro. Havendo quórum, oportunamente, 

o Senhor Presidente justificou a ausência do vereador Junior Amaral que se encontra a 

serviço externo representando este Poder Legislativo, convidando, em seguida, o vereador 

Sóriclis Silva para compor a Mesa Diretora. Continuando, submeteu à aprovação Plenária a 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2021, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo, passou a deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 

033/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, que institui no calendário oficial do 

município de Marituba o “Dia de Oração pelas Autoridades da Nação”. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 034/2021, 

de autoria do vereador Pastor Rodvaldo, que cria na rede municipal de saúde a “Farmácia 

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

análise e parecer. Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo, 

que institui no município o uso do Colar de Girassol como instrumento auxiliar de 

orientação para identificação de pessoas com deficiência não visível. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Oportunamente, o Senhor 

presidente registrou a presença da Vereadora Alexandra Moura. Continuando a 

deliberação da matéria: Projeto de Lei nº 037/2021, de autoria do vereador Anderson 

Rocha, que dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Marituba, do 

“Programa Vereador Mirim” e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. 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 303/2021, 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 Ramal do Grupo, no 

bairro São João; nº 304/2021, 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 Dezenove de 

Julho, no bairro São João; nº 306/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a 

aquisição de espaço e construção de uma Quadra Poliesportiva na Comunidade Nova 

Decouville, no bairro Decouville; e nº 1.228/2021, 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. Não havendo discussão, as matérias de 

autoria do vereador Raimundo Carneiro foram submetidas à votação, em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o vereador Gilberto Souto solicitou 

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

Requerimentos de autoria do vereador Gilberto Souto nº 619/2021, requerendo que a 
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Prefeita Municipal providencie a execução da construção do Pórtico, na entrada e saída de 

Marituba, identificando o limite geográfico do Município; nº 1.171/2021, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a implantação de um bicicletário na Escola Miguel Lacerda 

da Silva; nº 1.172/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie a implantação de uma quadra coberta na Escola Miguel Lacerda da 

Silva; e nº 1.230/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie, junto ao Governo 

do Estado, a construção da Delegacia da Mulher. Não havendo discussão, as matérias de 

autoria do vereador Gilberto Souto 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. Requerimentos de autoria do vereador Pastor Rodvaldo nº 1.197/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie os serviços de raspagem da via na 

Alameda 11 de junho com 07 de setembro, na proximidade da Avenida dos Navegantes; e 

nº 1.199/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie os serviços de limpeza de 

valas da Rua Santos Dumont, no bairro Uriboca. Não havendo discussão, as matérias de 

autoria do vereador Pastor Rodvaldo foram submetidas à votação, em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o vereador Anderson Rocha 

solicitou que a Indicação nº 649/2021, de sua autoria, fosse retirada de pauta, sendo 

acatado pela Presidência. Requerimento nº 1.231/2021, de autoria do vereador Anderson 

Rocha, requerendo que a Mesa Diretora desta Casa de Leis providencie a criação de uma 

Frente Parlamentar pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Submetida à 

discussão, o autor da matéria, o vereador Anderson Rocha, salientando que a formação 

desta Frente Parlamentar pela Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência irá trabalhar 

em defesa de uma causa nobre, citando que algumas instituições já defendem esta causa no 

Município de Marituba, como: UMAPEM – sob a coordenação da professora Andreia 

Barroso; UMAAEI – sob a coordenação da professora Daniela Alfaia; UMACS – sob a 

coordenação da professora Mistyla Ribeiro; UMASD – sob a coordenação da professora 

Marta Oliveira; e UMAAM – sob a coordenação da professora Gisele Rocha. Disse que o 

Município de Marituba seja referência na educação inclusiva, tendo à frente educadores 

que amam o que fazem. Destacou que todos possuem consciência das dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas portadoras de deficiência, neste Município, além das limitações 

em suas residências, ou fora delas, temos uma questão mais preocupante, a dificuldade 

para adentrarem no mercado de trabalho, ou ainda, de serem lotados em cargos abaixo de 

suas qualificações, declarando acreditar que, muitas vezes, os seus currículos não são nem 

analisados, menosprezando o potencial desses profissionais e que acabam sendo 

contratados pelo sentimento de piedade. Considerou que seja necessário que os gestores de 

recursos humanos possam analisar a capacidade de cada profissional independente se 

possuem ou não algum tipo de deficiência. Ressaltou que todos os direitos estejam 
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garantidos pela Constituição Federal. Em aparte, o vereador Manelzinho Rocha 

parabenizou a iniciativa do autor, dizendo que estará à disposição para atuar junto ao 

Executivo Municipal ou junto ao Estado, visando atender todas as demandas possíveis 

deste Município, defendendo, principalmente, o direito dessas pessoas portadoras de 

deficiência por uma empregabilidade melhor, levando em conta suas capacidades e 

qualificações. Ressaltou que o Município de Marituba já é referência na educação 

inclusiva, sendo necessário unir forças para que essas pessoas também possam ser inclusas 

no mercado de trabalho tendo seus currículos respeitados. Em parte, o vereador Antonio 

Armando Júnior parabenizou o autor pela matéria, considerando que seja necessário que 

se tenha uma atenção especial às pessoas com deficiência, principalmente, neste quesito 

empregabilidade. Lembrou que na sessão anterior foi aprovada nesta Casa de Leis, a 

Indicação nº 709/2021, de autoria deste Vereador, que solicita ao Poder Executivo 

Municipal que encaminhe para esta Casa, Projeto de Leis criando uma Central de 

Empregos para pessoas portadoras de deficiência – CEPCD, que com toda a certeza irá 

auxiliar nesta questão da empregabilidade, contando com a ajuda do Ministério público 

para que as empresas possam, no mínimo, cumprir as quotas mínimas destinadas aos 

portadores de deficiência. Em aparte, o vereador Serra parabenizou o autor da matéria 

destacando que o Município de Marituba possui cerca de quarenta mil pessoas com algum 

tipo de deficiência, considerando um índice elevadíssimo, levando-se em conta que 

Marituba possui uma população estimada em cerca de cento e cinquenta mil habitantes. 

Considerou ainda a necessidade de respeitar e assegurar o direito destas pessoas portadoras 

de deficiência. Retomando sua discussão, o vereador Anderson Rocha finalizou 

agradecendo o apoio dos pares e que todos, juntos, Poder Executivo, Poder Legislativo e 

Ministério Público, possam unir forças em defesa desta classe tão discriminada, os 

portadores de deficiência estarão bem amparados. Não havendo mais discussão, submetido 

à votação, o Requerimento de autoria do vereador Anderson Rocha foi aprovado por 

unanimidade. Por questão de ordem, o vereador Flávio Farias solicitou que suas 

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

Indicações de autoria do vereador Flávio Farias nº 020/2021, 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 

João Paulo II, no bairro Almir Gabriel; nº 021/2021, 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 Felipe Soares, no bairro Almir Gabriel; nº 022/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, 
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saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua 

Joaquim Veras, no bairro Almir Gabriel; e nº 023/2021, 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 

Chaves Rodrigues, no bairro Pedreirinha. Não havendo discussão, as matérias de autoria 

do vereador Flávio Farias foram submetidas à 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. Indicações de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha nº 222/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de Unidade de Saúde da Família – USF, no Conjunto Parque dos Umaris; nº 

224/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a construção de creche infantil e 

escola ensino fundamental no Conjunto Parque dos Umaris; nº 226/2021, de autoria do 

vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita Municipal providencie a criação de 

linhas de micro-ônibus para o transporte coletivo na Comunidade do Beira Rio, bairro 

Santa Lúcia; e nº 227/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto às 

secretarias municipais, em caráter de urgência, ampla e completa Campanha Municipal de 

prevenção e combate ao HIV, neste município. Submetidas à discussão, em bloco, o autor 

das matérias, o vereador Manelzinho Rocha destacando que diversos condomínios foram 

instalados neste Município sendo necessário dar suporte nas mais diversas áreas, 

solicitando ao Executivo Municipal a construção de Unidade de Saúde da Saúde da 

Família, de Creche Infantil e de Escola de Ensino Fundamental no Conjunto Parque dos 

Umaris. Considerou que muitos pais e mães necessitam trabalhar e, na maioria das vezes, 

não tem com quem ou onde deixar os seus filhos, logo a construção desta creche infantil 

será de grande importância para a referida comunidade. No que se refere à questão do 

Bairro Santa Lúcia, solicita o básico, um transporte coletivo através de micro-ônibus para 

atender os moradores da Comunidade do Beira Rio. Em aparte, o vereador Raimundo 

Carneiro informou que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transporte, estão 

buscando resolver diversas questões referentes ao transporte alternativo nas comunidades 

que ficam na região sul deste Município, beneficiando: Canaã, Almir Gabriel, Santa Clara, 

Nova Marituba, Beija Flor, Beira Rio, Novo Uriboca e São João. Retomando sua 

discussão, o vereador Manelzinho Rocha ressaltou que os casos de HIV neste Município 

sejam alarmantes, considerando a necessidade de ações de prevenção e combate ao HIV. 

Registrou que no ano de 2019, o Boletim Epidemiológico de Vigilância Sanitária Nacional, 

a cidade de Marituba ficou na terceira colocação de pessoas infectadas pelo HIV, dentre as 

cidades acima de cem mil habitantes. Disse ainda que seja necessário combater outras 

doenças, principalmente, aquelas que decorrem da Covid-19. Solicitou o apoio dos pares 
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pela aprovação de suas matérias, finalizando, disse que é preciso investir mais em saúde, 

especialmente, no que diz respeito ao HIV, para que o Município de Marituba possa sair 

desta incômoda posição. Não havendo mais discussão, as Indicações de autoria do 

vereador Manelzinho Rocha foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador 

Felipe Brito. Prosseguindo a deliberação das matérias. 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 417/2021, a vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita Municipal 

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

Decouville; nº 444/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a criação de uma 

equipe de Estratégia de Saúde da Família – ESF no Campina Verde; nº 445/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie a aquisição de um Mamógrafo para nosso 

Município; e nº 446/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie o aumento da 

oferta de leitos ambulatoriais e hospitalares no município de Marituba. Não havendo 

discussão, as matérias de autoria da vereadora Alexandra Moura foram submetidas à 

votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 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 

582/2021, 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 Rua Raimundo Barbosa Santana, Bairro Centro; nº 586/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de 

limpeza, manutenção asfáltica, conserto e/ou instalação de luminárias na Alameda São 

Paulo entre Rua Assis Dória e Rua Pires Franco, Bairro Pedreirinha; nº 606/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de 

limpeza, drenagem, asfaltamento, saneamento básico, consertos e/ou instalação de 

luminárias na Rua Principal do Conjunto Jardim Melhoramento, Bairro Decouville; e nº 

608/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os 

serviços de limpeza, saneamento básico, aberturas de valas, consertos e/ou instalação de 

luminárias na Rua Nova, Bairro Decouville. Não havendo discussão, as matérias de 

autoria do vereador Felipe Brito foram submetidas à 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 594/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie limpeza e abertura de valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

meio fio e saneamento básico na Passagem Vitória na Comunidade Campo Verde; nº 

595/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie limpeza e abertura de valas, 
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terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e saneamento básico na Passagem 

Esperança, na Comunidade Campo Verde; e nº 817/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, que sejam incluídos no grupo prioritário 

de vacinação, contra a Covid-19, os professores e funcionários da educação pública 

Municipal, que se encontram em contato direto com alunos. Submetidas à discussão, em 

bloco, o autor das matérias, o vereador Sóriclis Silva defendeu a necessidade de inserir os 

professores e demais profissionais da educação no grupo prioritário para vacinação contra 

o Covid-19, neste Município. Ressaltou que assim os alunos poderão retornar às aulas 

presenciais com mais segurança. Considerou que seja importante, no momento, as aulas 

remotas, porém as dificuldades enfrentadas por alunos são as mais diversas, 

principalmente, na questão do acesso à internet. Disse que muitos pais estão sendo 

professores dos próprios filhos, mas nem todos tem a oportunidade de ensinar os filhos, em 

virtude, da correria do dia-a-dia. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela aprovação de 

suas matérias. Não havendo mais discussão, as Indicações de autoria do Vereador Sóriclis 

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

questão de ordem, o vereador Antonio Armando Júnior solicitou que a Indicação nº 

740/2021, de sua autoria, fosse retirada de pauta, sendo acatado pela Presidência. 

Indicação nº 723/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior, indicando que a 

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

disponha sobre a isenção fiscal sobre IPTU, taxas de licença de funcionamento e taxas de 

vigilância sanitária a estabelecimentos que tiverem seu funcionamento afetado pelos 

decretos restritivos durante a pandemia, pelo período de dois anos (2021 e 2022). Não 

havendo discussão, a indicação de autoria do vereador Antonio Armando Júnior foi 

submetida à votação, sendo aprovada 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 Serra nº 724/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução de 

serviços de limpeza, pavimentação asfáltica e iluminação na Passagem Esperança, na 

Comunidade Jardim Visão, no bairro Decouville; nº 726/2021, 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 

Jesus, na Comunidade Jardim Visão, no bairro Decouville; e nº 727/2021, 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 

Vitória, na Comunidade Jardim Visão, no bairro Decouville. Não havendo discussão, as 

matérias de autoria do vereador Serra foram submetidas à votação, em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o vereador Devaldo Valente 

solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da 
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Presidência. Indicações de autoria do vereador Devaldo Valente nº 759/2021, indicando 

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

iluminação na praça Nossa Senhora da Paz, no bairro Novo; nº 763/2021, indicando que a 

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

pavimentação asfáltica e iluminação pública na Rua José Morgado, no bairro Novo. Não 

havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Devaldo Valente foram submetidas 

à 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 trabalhos ao Vereador Anderson 

Rocha, 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. Indicações de autoria do vereador Allan Besteiro 

nº 798/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie adesão, junto ao Governo 

Federal, ao programa “Saúde com Agente”, que pretende capacitar em todo o País, 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias para redução de indicadores 

negativos como a mortalidade infantil, infecções sexualmente transmissíveis, hipertensão, 

diabetes e ampliar o acompanhamento de pré-natais; nº 799/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a criação de um espaço público de leitura ao ar livre no terreno que 

fica localizado ao lado da biblioteca municipal; nº 800/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a reativação da banda de música do município, conforme a lei 

municipal nº 100/2001; e nº 065/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie, 

junto ao setor competente a reforma da biblioteca Pública. 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 Anderson Rocha 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. Fazendo uso da tribuna, o vereador Manelzinho Rocha, após as 

saudações de praxe, chamou a atenção para a questão das áreas limítrofes entre os 

Municípios de Marituba e de Benevides, que desde 2018, e de forma errônea o Município 

de Benevides vem discordando destas áreas limítrofes entre ambos os Municípios. Disse 

que constantemente estejam fazendo alterações nas placas que indicam os limites entre os 

dois Municípios. Considerou que seja necessário este Poder Legislativo atuar na questão, 

em especial, a Comissão de Terras para que fique atenta ao assunto, e também busquem 

junto à Procuradoria Geral do Município, em virtude, de que a maioria destas áreas 

limítrofes seja determinada por lei, não podendo ser alteradas de qualquer forma. Ressaltou 

que se existe algo errado, ou que, o Município de Benevides não concorde, que se busque o 

trâmite legal, de forma judicial, verificando se existem falhas ou não, com a ajuda de 

equipe técnica profissional na área. Lembrou que em 2018, a Secretaria Municipal de Meio 
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Ambiente do Município de Benevides multou algumas empresas que estavam instaladas no 

Município de Marituba, entendendo que as mesmas estavam instaladas dentro da área de 

Benevides, inclusive, fazendo a alteração do local das placas limítrofes. Considerou a 

necessidade da Comissão de Terras solicitar informações junto aos representantes do 

Município de Benevides, visando verificar, de forma justa, a situação das áreas limítrofes 

entre os dois Municípios. Em aparte, o vereador Raimundo Carneiro informou que fez 

parte da comissão de emancipação do Município de Marituba, e que no Brasil, as áreas 

limítrofes sejam pré-determinadas, muitas vezes, por nascentes ou igarapés, e com este 

Município não foi diferente. Registrou que a área limítrofe entre o Município de Marituba 

no sentido do Município de Ananindeua, é o Igarapé das Toras (Uriboquinha) próximo à 

Barreira do Detran/PA (antiga Polícia Rodoviária Federal); a área limítrofe entre o 

Município de Marituba no sentido do Município de Acará, é o Rio Guamá; a área limítrofe 

entre o Município de Marituba no sentido esquerdo do Rio Maguari e sentido do Município 

de Benevides, é o Igarapé Itapepucú, bairro Canaã. Salientou que estas coordenadas estão 

geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, encontrando-se representadas no 

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central - WGr/EGr, tendo como o Datum 

WGS. Finalizou considerando a necessidade de a questão ser tratada de forma judicial. 

Retomando seus pronunciamentos, o vereador Manelzinho Rocha concordou que a 

questão possa ser resolvida judicialmente, pois os limites entre os municípios não podem 

ser alterados de qualquer forma. Finalizou propondo aos pares que possam realizar uma 

reunião conjunta com representantes do Município de Benevides para tratar da referida 

questão. Na sequência, o vereador Anderson Rocha, após cumprimentar a todos, 

reportou-se à questão do aterro sanitário instalado neste Município, e que o mesmo esteja 

com data pré-determinada para encerramento: 31 de maio de 2021. Ressaltou que este 

Poder Legislativo formou uma comissão de vereadores para lutar em conjunto com o 

Fórum Fora Lixão pelo encerramento das atividades deste aterro sanitário no Município de 

Marituba. Ressaltou que seja importante que a população saiba que os vereadores desta 

Casa de Leis não estejam de braços cruzados no que se refere a questão do “lixão”, 

informando, inclusive, que o Presidente deste Poder Legislativo já esteja agendando 

conversas com representantes do Ministério Público e com a Prefeita Municipal para 

verificar o que está sendo feito quanto ao encerramento das atividades do aterro sanitário 

neste Município. Lembrou que o antigo gestor municipal realizou diversas viagens com o 

intuito de resolver a questão do lixão, mas não temos nada até o presente momento, 

registrando que nem mesmo foi encaminhado para este parlamento o resultado destas 

viagens. No ensejo, o vereador Sóriclis Silva, após saudar a todos, externou votos de 

parabéns a Prefeita Municipal pela realização de mais uma Live, onde a população pode 

obter informações sobre o Programa Renda Marituba, esclarecendo que cerca de dezessete 

mil pessoas forma inscritas no programa, inclusive, pessoas que já haviam falecido, ou 
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ainda, funcionários públicos municipais. Disse que, após avaliação da equipe técnica da 

Prefeitura de Marituba, cerca de quinhentas pessoas tiveram seus cadastros aprovados e 

serão encaminhadas ao Banpará para solicitarem o cartão bancário e poderem receber o 

valor a que tem direito. Destacou que isso se faz necessário para que o Programa atenda 

quem realmente necessite. Acrescentou que o comércio e economia locais também serrão 

aquecidos com o pagamento dos recursos do Programa Renda Marituba às famílias 

beneficiadas pelo referido programa. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais 

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

ordinária, às dez horas e cinco 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, 06 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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