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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021. 

 

Aos dezessete dias do mês de junho 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; 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: Antonio Armando Júnior, 

Boni, Devaldo Valente, Flávio Farias, Manelzinho Rocha, Pastor Rodvaldo, 

Raimundo Carneiro, Junior Amaral, Gilberto Souto, Anderson Rocha e Allan 

Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor 

Rodvaldo que fizesse a leitura de um texto bíblico (1 Tm 4, 1-5). E quando eram 

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

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

do vereador Serra, 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 10 de junho de 2021, encontra-se nos cadernos dos Senhores 

Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou 

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

0272/2021 – GIGOV/BE, da Gerência Executiva de Governo Belém/PA, 

notificando sobre o crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato 

de Repasse, firmado com o Município de Marituba, no âmbito do Programa 

Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Ofício nº 018/2021, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Comarca de 

Marituba, comunicando a impossibilidade do comparecimento da Dra. Aldineia 

Maria Barros, Diretora do Fórum de Marituba, à Audiência Pública referente à Lei 

de Diretrizes Orçamentária (LDO). Lido o Expediente, o Senhor Presidente, 

oportunamente, registrou na presença do vereador Sóriclis Silva, franqueando, em 

seguida, a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não 
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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 

044/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior; Projeto de Lei nº 

045/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves; Projeto de Lei nº 

046/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves; Projeto de Lei nº 

024/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva (2ª votação); Projeto de Lei nº 

025/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto (2ª votação); Parecer da Comissão 

de Justiça nº 010/2021, favorável à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 06/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; Projeto de Decreto Legislativo 

nº 06/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; Moção nº 005/2021, de autoria 

do vereador Pastor Rodvaldo Chaves; Indicação nº 039/2021, de autoria do 

vereador Flávio Farias; Indicação nº 041/2021, de autoria do vereador Flávio 

Farias; Indicação nº 043/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 

045/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 234/2021, de autoria 

do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 236/2021, de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha; Indicação nº 239/2021, de autoria do vereador Manelzinho 

Rocha; Indicação nº 938/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; 

Indicação nº 602/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 

603/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 657/2021, de autoria 

do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 660/2021, de autoria do vereador Sóriclis 

Silva; Indicação nº 609/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação 

nº 611/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 850/2021, de 

autoria do vereador Serra; Indicação nº 852/2021, de autoria do vereador Serra; 

Indicação nº 855/2021, de autoria do vereador Serra; Indicação nº 858/2021, de 

autoria do vereador Serra; Indicação nº 837/2021, de autoria do vereador Pastor 

Rodvaldo Chaves; Indicação nº 897/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha; 

Indicação nº 898/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha; Indicação nº 

899/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha; Indicação nº 901/2021, de 

autoria do vereador Anderson Rocha; Indicação nº 930/2021, de autoria do 

vereador Júnior Amaral; Indicação nº 939/2021, de autoria do vereador Felipe 

Brito; Indicação nº 940/2021, de autoria do vereador Felipe Brito; Indicação nº 

941/2021, de autoria do vereador Felipe Brito; Indicação nº 942/2021, de autoria do 

vereador Felipe Brito; Requerimento nº 314/2021, de autoria do vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 316/2021, de autoria do vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 326/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; 
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Requerimento nº 327/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 545/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto; Requerimento 

nº 546/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 548/2021, de 

autoria do vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 549/2021, de autoria do 

vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 013/2021, de autoria do vereador Allan 

Besteiro; Requerimento nº 014/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; 

Requerimento nº 18/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; e Requerimento 

nº 19/2021, 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, Boni, Devaldo Valente, 

Sóriclis Silva, Serra, Flávio Farias, Manelzinho Rocha, Pastor Rodvaldo, Raimundo 

Carneiro, Gilberto Souto, Anderson Rocha, Junior Amaral e Allan Besteiro. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação Plenária a Ata da 

Sessão Ordinária realizada no dia 10 de junho de 2021, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo, oportunamente, o Senhor Presidente registrou a 

presença do vereador Felipe Brito, passando, em seguida, a deliberação da matéria 

em pauta: Projeto de Lei nº 044/2021, de autoria do vereador Antonio Armando 

Júnior, que Determina a inclusão de código QR nas placas de obras públicas 

municipais. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, que 

Institui o dia Municipal ao combate a Cristofobia. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 046/2021, de autoria 

do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, que Institui no município o kit de higiene 

bucal para crianças na fase escolar. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do vereador 

Sóriclis Silva, que Institui o Dia Municipal em Homenagem a Primeira vacinação 

contra Covid-19, no âmbito do Município de Marituba. A matéria foi submetida à 

discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade, em 2ª votação. 

Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que Torna 

obrigatório a potabilidade da água para consumo humano nas escolas de rede 

pública municipal e dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão, em 

seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade, em 2ª votação. Parecer da 

Comissão de Justiça nº 010/2021, favorável à aprovação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 06/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, que Concede o título 

honorífico de Cidadão Maritubense ao Pastor Enaldo Ferreira de Brito e dá outras 
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providências. A matéria foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2021, de autoria 

do vereador Allan Besteiro, que Concede o título honorífico de Cidadão 

Maritubense ao Pastor Enaldo Ferreira de Brito e dá outras providências. A matéria 

foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Moção nº 005/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves, 

solicitando que seja encaminhada a presente Moção de Agradecimento ao Deputado 

Estadual Martinho Carmona, pela emenda parlamentar em referência à doação de 

cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade em nosso município. 

A matéria foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada 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 039/2021, 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 Passagem das Flores, no Bairro Novo Horizonte II; nº 041/2021, 

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 Adson Aquino, no Bairro Novo 

Horizonte II. nº 043/2021, 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 Monte 

Carlo, no Bairro Novo Horizonte II; e nº 045/2021, 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 Divina Providência, no Bairro Novo Horizonte II. As matérias de 

autoria do vereador Flávio Farias foram submetidas à discussão, em seguida, 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, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do 

vereador Manelzinho Rocha nº 234/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

proceda, junto a Secretaria Municipal de Educação, com a implantação do transporte 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

5 

 

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 

escolar, para os estudantes da área agrícola do bairro Almir Gabriel; nº 236/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal proceda com a reforma, ampliação e a 

construção de novas salas de aula na Escola Municipal Santo Amaro, no bairro 

Riacho Doce; nº 239/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a 

reforma e ampliação da EMEF Laura Falcão, bairro São Francisco; e nº 938/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie a inclusão dos profissionais da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, no 

calendário prioritário da vacina contra covid-19. Em discussão, o autor, o vereador 

Manelzinho Rocha solicitou o apoio dos pares pela aprovação das matérias, 

especialmente, a que trata da implantação do transporte escolar para os estudantes da 

área agrícola do bairro Almir Gabriel, considerando de suma importância para 

atender a demanda da referida área e adjacências, assim que retorne as aulas 

presenciais, encurtando a distância e facilitando o acesso dos estudantes à escola. 

Ressaltou que, após o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, 

determinando que, União, Estados e Municípios possuem competência concorrente 

quanto às questões da pandemia, neste sentido, podendo, assim, delimitar as linhas 

gerais de atuação Poder Executivo no Município no que tange ao combate à Covid-

19, considerando que os profissionais da saúde, da segurança pública, dos 

conselheiros tutelares tiveram prioridade na vacinação contra a Covid-10, destaca 

que seja justa a inclusão, no grupo prioritário, dos profissionais da assistência e 

desenvolvimento social, os quais também estão diretamente ligados ao atendimento 

da população, acrescentando que a pandemia causou diversos impactos negativos, 

principalmente, na questão social e financeira, modificando até mesmo o convívio 

das famílias. Citou que a Unidade de Atendimento Institucional, onde, os 

funcionários, em nenhum momento pararam o seu atendimento, de forma 

permanente, atendendo dezessete crianças em estado de vulnerabilidade. Em 

aparte, o vereador Sóriclis Silva parabenizou o autor das matérias, considerando 

de grande importância a matéria que trata da questão do transporte coletivo para a 

área agrícola do bairro Almir Gabriel, bem como, a priorização dos profissionais da 

assistência e desenvolvimento social na vacinação contra a Covid-19. Externou que 

votará favoravelmente pela aprovação das matérias. Em aparte, o vereador 

Anderson Rocha parabenizou a iniciativa e sensibilidade do autor da matéria, 

principalmente, no que diz respeito à Covid-19, sendo necessário bastante atenção e 

carinho aos profissionais que estão na linha de frente no combate à esta doença. 

Solicitou que esta priorização fosse estendida aos demais profissionais da área de 

segurança pública que ficam no trabalho administrativo, e não somente aos guardas 
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municipais que estão nas ruas, tendo em vista que, os mesmos, retornam para os 

quartéis ou alojamentos. Retomando sua discussão, o vereador Manelzinho 

Rocha finalizou dizendo que sua matéria solicita prioridade a todos os profissionais 

da secretaria de assistência e desenvolvimento social. Não havendo mais discussão, 

as matérias de autoria do vereador Manelzinho Rocha 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 

602/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a limpeza e manutenção 

do bueiro, localizado na Quadra 22, no Conjunto Beija-Flor. nº 603/2021, indicando 

que a Prefeita Municipal determine, ao setor competente, a manutenção e troca das 

lâmpadas dos postes de iluminação pública localizada na estrada da Pirelli, bairro 

Decouville; nº 657/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, os serviços de limpeza, abertura de valas e operação tapa buraco 

na Rua Pires Franco, entre Rua Raimundo Nunes e Rua do Fio, bairro São José; e nº 

660/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, os serviços de limpeza, abertura de valas, meio fio e asfaltamento na 

Passagem Mãe Luiza, no Bairro Boa Vista. As matérias de autoria do vereador 

Sóriclis Silva foram submetidas à discussão, em seguida, à votação, em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade. As Indicações nº 609/2021 e nº 611/2021, de autoria 

da vereadora Alexandra Moura, foram retiradas de pauta pela ausência da autora. 

Por questão de ordem, o vereador Sera solicitou que suas matérias fossem 

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

autoria do vereador Serra nº 850/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a execução de reparo na iluminação e 

abertura de valas na Rua Joana d’Arc, bairro Novo Horizonte; nº 852/2021, 

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

execução de reparo na iluminação, abertura de valas e asfalto na Passagem Santo 

Antônio 01, bairro Novo Horizonte; nº 855/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a abertura de valas, reparo na 

iluminação e pavimentação asfáltica na Passagem Santo Antônio 02, bairro Novo 

Horizonte; e nº 858/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a abertura de valas, reparo na iluminação e pavimentação asfáltica 

na Passagem Boa Esperança, bairro Novo Horizonte. As matérias de autoria do 

vereador Serra foram submetidas à discussão, em seguida, à votação, em bloco, 

sendo aprovadas por unanimidade. Indicação nº 837/2021, de autoria do vereador 
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Pastor Rodvaldo Chaves, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto aos 

órgãos competentes (DETRAN), a fiscalização da BR 316 e proibição de transportes 

pesados como carretas, no horário das 6:00 às 9:00 horas e 17:00 às 20:00 horas. A 

matéria foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Por questão de ordem, o vereador Anderson Rocha solicitou que 

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

Presidência. Indicações de autoria do vereador Anderson Rocha nº 897/2021, 

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

fachada para identificação da USF Santa Lúcia; nº 898/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, o acabamento da sala dos 

ACS da USF Santa Lúcia; nº 899/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a limpeza da área externa da USF Santa 

Lúcia; e nº 901/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a ventilação adequada para a área de espera dos pacientes da USF Santa 

Lúcia. As matérias de autoria do vereador Anderson Rocha foram submetidas à 

discussão, em seguida, à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 

Indicação nº 930/2021, de autoria do vereador Júnior Amaral, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de um 

canteiro central na Rua do Fio, no perímetro entre as Ruas Assis Dória e João Paulo 

II. A matéria foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada 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 939/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a aquisição de uma 

máquina de Ressonância Magnética para o Centro de Diagnóstico; nº 940/2021, 

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

construção de uma Pista de Esportes Radicais na praça que fica localizada em frente 

à Escola Emília Clara de Lima, no bairro da Pedreirinha; nº 941/2021, indicando que 

a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de uma 

Pista de Esportes Radicais em frente ao Conjunto Marituba I, próximo à Rua 

Alfredo Calado, bairro Decouville; e nº 942/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a implantação de um centro de 

atendimento oftalmológico. As matérias de autoria do vereador Felipe Brito foram 

submetidas à discussão, em seguida, 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 
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Presidência. Requerimentos de autoria do vereador Raimundo Carneiro nº 

314/2021, requerendo que a Prefeita Municipal determine, ao setor competente, a 

execução de serviços de recuperação asfáltica em toda extensão da Rua Parque das 

Palmeiras, bairro Parque das Palmeiras; nº 316/2021, requerendo que a Prefeita 

Municipal determine, ao setor competente, a execução de serviços de recuperação 

asfáltica da Rua dos Navegantes, entre BR-316 e Rua Reijane Guimarães, bairro 

Almir Gabriel; nº 326/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de um Centro Municipal de formação profissionalizante; e nº 327/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma praça com 

instalação de brinquedos infantis, aparelhamento de academia ao ar livre, quiosques, 

e que a mesma contemple adequações para portadores de necessidades especiais e 

acessibilidade no Residencial Jardim Visão, bairro Decouville. As matérias de 

autoria do vereador Raimundo Carneiro foram submetidas à discussão, em seguida, 

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 545/2021, 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 

Quadra 15, Loteamento Imperial, bairro Decouville; nº 546/2021, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de um 

banheiro público nas proximidades do Ginásio de Esportes; nº 548/2021, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a reforma e 

climatização da Escola Dona Mora Guimarães; e nº 549/2021, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de um micro abastecimento de água 

para o bairro da Mata. As matérias de autoria do vereador Gilberto Souto foram 

submetidas à discussão, em seguida, 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 013/2021, requerendo que 

a Prefeita Municipal providencie a construção do Complexo Esportivo e Cultural no 

bairro Santa Lúcia; nº 014/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a 

construção do Estádio Esportivo Municipal; nº 18/2021, requerendo que a Prefeita 
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Municipal providencie a construção do Centro de Convenções do Município no 

espaço doado pelo governo do estado na área localizada na Emater; e nº 19/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie a prefeitura itinerante nos bairros, 

atendendo a população na demanda de serviços de atendimento ao público. As 

matérias de autoria do vereador Allan Besteiro foram submetidas à discussão, em 

seguida, 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, oportunamente, o Senhor 

Presidente justificou a ausência da vereadora Alexandra Moura, que se encontra 

adoentada, em seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Fazendo uso da tribuna, o vereador Sóriclis Silva após 

saudar a todos destacou que a Prefeita Patrícia Mendes esteja trabalhando de forma 

incansável pelas melhorias para a população deste Município. Informou que de 

cento e quarenta e quatro municípios do Estado do Pará, apenas doze municípios 

foram contemplados com o Programa “Cidade Empreendedora”. Ressaltou que 

Marituba recebeu, no dia dezesseis de junho do corrente, o referido programa, o qual 

irá beneficiar as pequenas e médias empresas deste Município. Considerou que seja 

um grande avanço para esta Cidade. Referiu-se também ao Programa “Renda 

Marituba”, uma realidade para a população carente deste Município, acrescentando 

que, à época da campanha eleitoral, os candidatos da oposição diziam que o 

programa não aconteceria que era apenas promessa para angariar votos. Ressaltou 

que já foram entregues cerca de quinhentos cartões do referido programa, 

contemplando diversas famílias. Em parte, o vereador Junior Amaral concordou 

que este programa “Renda Marituba” foi batido e rebatido pela oposição durante a 

campanha eleitoral, dizendo que seria impossível de ser realizado tendo em vista o 

déficit de recursos do Município de Marituba. Quinhentas famílias contempladas 

mesmo com toda a questão da crise gerada pela pandemia do coronavírus. Lembrou 

que no passado, durante outras pandemias, havia até guerras em consequência das 

crises geradas por estas pandemias. Parabenizou a Prefeita Patrícia Mendes pela 

iniciativa de tentar vencer a barreira da fome. Considerou que dificilmente 

conseguiremos zerar o quadro de miséria e de fome neste Município, porém, é um 

grande passo visando minimizar a questão. Registrou que cerca de outros quinhentos 

cartões já estão sendo confeccionados para atender mais famílias deste Município. 

Salientou que o referido programa conta com o apoio de todo o Poder Legislativo 

Municipal, destacando que as Igrejas, das mais diversas crenças, também se 

empenham no combate à fome neste Município. Disse que o projeto de lei que 
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considera as Igrejas como serviço essencial seja muito importante, tendo em vista de 

que as mesmas sejam incansáveis também na ajuda ao próximo, seja na esfera 

espiritual ou na esfera material.  Em aparte, o vereador Anderson Rocha 

parabenizou o pronunciamento do seu antecessor dizendo que ambos estiveram 

juntos durante as caminhadas da última campanha eleitoral ao lado da, então, 

candidata a Prefeita Patrícia Mendes, e hoje podemos ver concretizado um sonho, 

uma promessa, que é o programa “Renda Marituba” com a entrega dos cartões às 

cerca de quinhentas famílias carentes deste Município. Ressaltou que a Prefeita 

Patrícia Mendes é uma pessoa visionária e que este Poder Legislativo acertou em 

apoiá-la no seu projeto de crescimento e desenvolvimento para o Município de 

Marituba. Deixou claro que este Poder Legislativo não tem medido esforços para 

aprovar os projetos que venham beneficiar a população e o Município, sendo esta 

Casa de Leis o combustível para que o Poder Executivo possa trabalhar pelo 

desenvolvimento desta Cidade. Em aparte, o vereador Manelzinho Rocha 

parabenizou o pronunciamento do vereador Sóriclis Silva, concordando que, durante 

a campanha estiveram de lados opostos e o referido programa foi muito criticado e 

que dificilmente iria ser colocado em prática, mas, é necessário reconhecer o lado 

visionário da atual gestora municipal, que conseguiu tirar do papel e colocar em 

prática o Programa “Renda Marituba”. Ressaltou que, independentemente, de base 

política ou não, ainda existem pessoas que só sabem criticar, mas que, mesmo após 

o programa estar implantado no Município, nem sequer se manifestaram pelas redes 

sociais reconhecendo o trabalho da gestão municipal. Citando que, através das redes 

sociais, passaram o dia inteiro dizendo quem era o responsável pelo asfaltamento da 

Rua da Pirelli, como se a obra fosse particular, se determinado deputado “A”, “B” 

ou “C” destinasse recursos do próprio bolso para a referida obra. Disse que a obra 

seja pública patrocinada pelo Governo do Estado através de recursos oriundos dos 

impostos pagos pela população. Considerou que seja necessário ser justos, até 

mesmo para ser oposição ao governo, sabendo criticar e reconhecer o trabalho 

realizado. Ressaltou que a Prefeita tem prestigiado o trabalho dos vereadores desta 

Casa de Leis que sempre estão nas ruas conversando com a população e buscando 

solucionar as demandas das comunidades. No que se refere ao Programa “Cidade 

Empreendedora” disse que a mesma tem o apoio do SEBRAE, parceria 

importantíssima para as empresas deste Município no fomento de emprego e renda. 

Retomando seus pronunciamentos, o vereador Sóriclis Silva agradeceu as 

contribuições dos demais pares concordando que, nas redes sociais, são diversos os 

responsáveis pela obra de Asfaltamento da Rua da Pirelli, nem parecendo que se 
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esteja em Marituba. Concordou também que a obra seja o retorno dos impostos 

pagos pela população de Marituba. Disse que o Programa “Renda Marituba” é de 

grande importância para a população carente de Marituba, tendo em vista de que só 

quem já sofreu com a fome, reconhece o valor deste programa, principalmente pelo 

atual momento atípico vivido durante esta pandemia. Na sequência, o vereador 

Junior Amaral após as saudações de praxe parabenizou a Presidência deste Poder 

Legislativo por oferecer curso de formação e capacitação de boas práticas de 

atendimento ao cliente/cidadão e relacionamento interpessoal para todos o 

funcionalismo desta Casa de Leis visando um melhor serviço humanizado à 

população. Parabenizou também a gestão municipal por honrar os seus 

compromissos de campanha eleitoral, mesmo com todas as desconfianças e 

descréditos, os quais estão sendo provados com resultados. Informando que sejam 

cerca de quinhentas famílias contempladas neste primeiro momento, e mais 

quinhentas famílias cadastradas no site da Prefeitura aguardando liberação dos 

cartões, destacando que estes recursos serão utilizados nos comércios de Marituba. 

Em aparte, o vereador Anderson Rocha parabenizou os pronunciamentos do seu 

antecessor, bem como, as palavras do vereador Manelzinho Rocha no se refere à 

oposição neste Município, a qual necessita ser feita com responsabilidade, e que a 

obra de asfaltamento da Rua da Pirelli foi paga com os impostos pagos pela 

população deste Município, nenhum deputado retirou recursos do próprio bolso para 

colocar na obra. Estendeu votos de parabéns ao governador do Estado pelas 

demandas governamentais que beneficiam este Município. Parabenizou a 

Presidência desta Casa de Leis pela administração e condução dos trabalhos 

legislativos, em especial, pela oferta de curso de formação ao funcionalismo deste 

Poder Legislativo para um melhor atendimento à população que frequenta esta Casa 

de Leis.  Em aparte, o vereador Raimundo Carneiro disse que poucas 

pessoas reconhecem a dimensão do Programa “Renda Marituba”, o qual beneficia as 

famílias carentes deste Município, acrescentando que só quem já sofreu com a fome 

reconhece a importância e o significado deste programa. Parabenizou a iniciativa da 

Prefeita Patrícia Mendes pelo que, beneficiando a população carente, beneficia 

também o comércio deste Município em todas as etapas do programa. Quanto ao 

Programa “Cidade Empreendedora” disse que seja de grande importância para 

atender as pequenas e médias empresas deste Município com a parceria do 

SEBRAE, e que irá gerar emprego e renda para Marituba. Falou que o governador 

Helder Barbalho e o Deputado Estadual, Chicão, presidente da ALEPA, externaram, 

durante a inauguração do asfaltamento da Rua da Pirelli, que estão apoiando a 
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Prefeita e os vereadores deste Município no que diz respeito ao encerramento das 

atividades do aterro sanitário no Município de Marituba, inclusive com a 

disponibilização de recursos. Informou que a Prefeita não irá assinar o TAC – 

Termo de Ajustamento de Conduta proposto pelo Ministério Público e demais 

Municípios da Região Metropolitana de Belém. Em aparte, o vereador Sóriclis 

Silva disse que o Programa “Renda Marituba” também beneficia os comerciantes 

deste Município, que atravessam momentos difíceis com a crise gerada pela 

pandemia. Retomando seus pronunciamentos, o vereador Junior Amaral 

considerou importante que o programa “Renda Marituba” também beneficie os 

comerciantes de Marituba. Disse que outro benefício para os comerciantes do 

Município de Marituba seja o Programa “Cidade Empreendedora”. Disse que a 

inauguração das obras da Rua da Pirelli também seja de grande importância para a 

comunidade local e adjacências, obra do Governo do Estado em parceria com a 

Prefeitura de Marituba. Registrou que o programa “Renda Marituba” esteja pronto e 

disponível para a população mais carente deste Município, bem como, o programa 

“Cidade Empreendedora” que irá gerar emprego e renda para a população e 

desenvolvimento para o Município. Considerou importante também o 

posicionamento favorável do governador Helder Barbalho pelo encerramento das 

atividades do aterro Sanitário no Município de Marituba, bem como, o 

posicionamento da Prefeita e dos vereadores desta Casa de Leis. Destacou ainda que 

o deputado estadual Chicão, presidente da ALEPA, também seja favorável pelo 

encerramento das atividades do aterro sanitário, inclusive, ficando responsável de 

transmitir tais posicionamentos aos Prefeitos dos Municípios de Belém e de 

Ananindeua, Edmilson Rodrigues e Daniel Santos, respectivamente. Finalizou 

dizendo que o Município de Marituba não pode mais ficar com as mazelas dos 

demais municípios da Região Metropolitana. Marituba é a porta de entrada para a 

RMB, logo, necessita ser reconhecida por suas belezas. Por sua vez, o vereador 

Antonio Armando Júnior após desejar bom dia a Mesa Diretora e todos demais 

presentes, falou que todos o conhecem por sua tranquilidade e que dificilmente 

compraria uma briga, porém, após a última sessão em que houve uma nota de 

repúdio contra a permanência do lixão, no que o Governador estaria juntamente com 

Prefeita Patrícia Mendes defendendo a não assinatura do TAC – Termo de Ajuste de 

Conduta para permanência do lixão em Marituba. O qual até este dia, não tem uma 

solução, mas uma decisão foi tomada, a de não assinar! Há pessoas no município 

que torcem para que tudo dê errado, e que o lixão continue funcionando, somente 

para criticar o governo atual, quando deveriam agradecer pelo projeto “Renda 
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Marituba” e tantos outros feitos. Lembrou que pediu calma quando das inúmeras 

reuniões que tiveram com a Prefeita, a Câmara se manifestou dando apoio e através 

do Vereador Manelzinho Rocha que propôs a moção de apoio, que fora aprovada. A 

pressão foi grande, mas devido à base e o apoio do Governador e da população, o 

TAC não foi assinado. Em aparte o Vereador Sóriclis Silva falou que certas 

pessoas torcem para dar errado quanto à permanência do lixão. Mas, graças a Deus a 

Prefeita, por não ter assinado, já mostra que quer o bem de Marituba. Retomando o 

Vereador Antonio Armando Júnior externou sua felicidade ao ouvir do 

Governador, além da Inauguração da Estrada da Pirelle e da entrega dos cartões da 

Renda Marituba, estão em conclusão mais dois projetos importantes para o 

munícipio, precisam acreditar e ter fé de que os pedidos feitos em campanha politica 

estão se realizando. Marituba precisava deixar de ser reconhecida como cidade dos 

cemitérios e presídios, sendo uma cidade com potencial em ter um grande parque 

ambiental sendo um dos motivos da inauguração da estrada da Pirelli, que dará 

acesso ao Parque Ambiental, porém, atualmente ainda não há autorização do Ideflor-

Bio para seu acesso. Em aparte o Vereador Anderson Rocha falou que estará de 

mãos dadas a todos que desejarem o crescimento de Marituba, porém há muitas 

pessoas que torcem pela politica atual dar errado. São pessoas politiqueiras e 

contrárias ao crescimento do município. Colocou-se a disposição para ajudar no que 

for preciso, parabenizando o vereador. Em aparte o Vereador Júnior Amaral, 

acrescentou ao discurso que as más pessoas não praticam a politica e nem 

politicagem e sim politicalha, onde fazem o que não devem e apontam o dedo para 

quem está trabalhando. O lixão é uma guerra que ainda não foi vencida, e uma 

guerra não é vencida sem coalisão. Por isso esta Casa e seu parlamento apoiam a 

Prefeita, de forma agressiva contra o lixão, assim como na ALEPA o Deputado 

Estadual Chicão, que apoia esta Casa, no sonho que é de todos. Falou enquanto 

Secretário da SEMAPEX – Secretaria Municipal de Apoio a Produção e Comércio 

Exterior ainda no Governo do Prefeito Antônio Armando, onde havia vários projetos 

em referência ao Parque Ambiental da Pirelli, sendo um sonho antigo dos 

maritubenses e com o apoio do Governador, será realidade. Em aparte o Vereador 

Serra parabenizou o Vereador Antonio Armando falando “quem critica” deveria 

estar no dia a dia do lixão e nesta Casa para ver o trabalho feito pelos Vereadores e 

do próprio Governador que se mostra favorável à solução, onde na última sessão 

dirigiu criticas a sua pessoa, pois se não der apoio à Marituba, nada poderá buscar 

neste município. Então, esclareceu que hoje Marituba tem uma Câmara atuante e 

unida e usa do respeito para com todos. Em aparte o Vereador Raimundo 
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Carneiro falou que há pessoas que não mais fazem parte da administração pública, 

porém, criticam os que legislam e que apresentam novas ideias e propostas. E como 

disse o Vereador Anderson Rocha, para ser oposição precisa ter responsabilidade em 

criticar, pois quem quer participar da vida politica, que lance seu nome e adquira 

vocação para legislar e depois de fato criticar. Quanto ao Parque Ambiental da 

Pirelli, é bem antiga a sua criação, onde foi feita uma permuta com o governo do 

Estado. E poderá ser transformado num grande parque temático para Marituba, um 

parque ecológico onde poderá gerar emprego e renda para a população. Em aparte o 

vereador Manelzinho Rocha esclareceu que em relação ao Parque ambiental, 

discutiram dois temas que foram o asfaltamento da estrada da Pirelli e outra foi a do 

lixão. E essa situação vem desde quando o Ex-Prefeito Antonio Armando era 

Deputado Estadual. Portanto, faltava interesse politico para empreender e colocar 

Marituba no contexto da rota do turismo ambiental, assim como o “Renda Marituba” 

e o Kit de merenda escolar que está em fase de logística para distribuição, onde vai 

beneficiar cerca de vinte e cinco mil alunos que vem sendo trabalhado através do 

censo escolar. Assim como, a distribuição de iluminação publica que se encontra em 

licitação. São itens que vão pedir urgência para beneficiar a população. Em aparte o 

Vereador Boni pediu apoio do jurídico da Casa, para fazerem um estudo quanto a 

cobrança indevida de impostos na conta de energia elétrica, pois há vários tipos de 

negociações, inclusive a cobrança do IPTU sobre os diversos pontos utilizados pela 

empresa, sugeriu fazer um estudo prévio para poder diluir essa cobrança. Concluiu 

o Vereador Antônio Armando Júnior agradecendo e pedindo aos pares que 

incentivem o desbloqueio da verba do acordo judicial proposto e que já fora 

destinado e deve servir de indenização do “Renda Marituba”. Outro assunto é 

quanto ao centro de convenções proposto pelo Vereador Allan Besteiro, sendo mais 

uma opção de emprego e renda para o município, haja vista ser em plena Rodovia 

Br-316, assim como a conclusão do Distrito Industrial, os quais serão propulsores do 

desenvolvimento municipal. Pediu ajuda dos pares diante da crise elétrica que se 

apresenta, em propor uma ação contra a Empresa Equatorial sobre o aumento nas 

contas de energia e sobre a taxa de iluminação pública, um imposto em torno de 

100% do valor do produto, e a lei municipal diz que cerca de 10% desse valor 

arrecadado da CIP, fica na empresa concessionaria pelo fato de receber e repassar 

este imposto ao Estado, sendo algo não visto em outras empresas no Brasil. 

Portanto, podem propor uma diminuição deste percentual, alterar essa Lei e reduzir 

esse valor e dar respaldo a população. Agradeceu a oportunidade em se manifestar. 

Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, 
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o Senhor Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária, às dez horas e trinta e 

quatro 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, 17 de 

junho 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 
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