
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

                                                                                                                                           1 

 

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 

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 

2021. 

 

Aos cinco dias do mês de agosto 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, 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 da Vereadora Alexandra Moura e os Vereadores: Antonio Armando 

Júnior, Boni, Devaldo Valente, Felipe Brito, Sóricles Silva, serra, Flávio Farias, 

Manelzinho Rocha, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro, Anderson Rocha e Allan 

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

Rocha que fizesse a leitura de um texto bíblico (Sl 94). E quando eram 

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

Ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson 

Rocha que fizesse a leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que a 

Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 17 e 24 de junho de 2021; e as Atas 

da 1ª e 2º Sessões Extraordinárias realizadas no dia 29 de junho de 2021, encontram-

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: o qual informou não haver Expediente a ser lido. Prosseguindo, o 

Senhor Presidente ranqueou 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 Decreto Legislativo nº 047/2021, de autoria do 

Vereador Gilberto Souto; Projeto de Decreto Legislativo nº 048/2021, de autoria 

do Vereador Gilberto Souto; Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2021, de 
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autoria do Vereador Sóriclis Silva; Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2021, de 

autoria do Vereador Sóriclis Silva; Projeto de Resolução nº 003/2021, de autoria 

do Vereador Anderson Rocha; Parecer nº 044/2021, da Comissão de Justiça, sendo 

o Parecer favorável pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021, de autoria do Vereador Antonio 

Armando Júnior; Indicação nº 044/2021, de autoria do Vereador Flávio Farias; 

Indicação nº 047/2021, de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 

048/2021, de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 049/2021, de autoria 

do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 242/2021, de autoria do Vereador 

Manelzinho Rocha; Indicação nº 243/2021, de autoria do Vereador Manelzinho 

Rocha; Indicação nº 976/2021, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; 

Indicação nº 996/2021, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 

609/2021, de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 611/2021, de 

autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 661/2021, de autoria do 

Vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 716/2021, de autoria do Vereador Sóriclis 

Silva; Indicação nº 990/2021, de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 

838/2021, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação nº 840/2021, de 

autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação nº 861/2021, de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação nº 863/2021, de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo; Indicação nº 896/2021, de autoria do Vereador Anderson Rocha; 

Indicação nº 900/2021, de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 

902/2021, de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 857/2021, de 

autoria do Vereador Serra; Indicação nº 904/2021, de autoria do Vereador Serra; 

Indicação nº 905/2021, de autoria do Vereador Serra; Indicação nº 906/2021, de 

autoria do Vereador Serra; Indicação nº 949/2021, de autoria do Vereador Devaldo 

Valente; Indicação nº 960/2021, de autoria do Vereador Felipe Brito; 

Requerimento nº 325/2021, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 328/2021, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 330/2021, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 331/2021, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 550/2021, de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento 

nº 565/2021, de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 020/2021, 

de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 023/2021, de autoria do 

Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 028/2021, de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; e Requerimento nº 029/2021, de autoria do Vereador Allan Besteiro. 

Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson 
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Rocha que fizesse nova verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia, 

constatando-se as presenças dos Vereadores: Alexandra Moura, Antonio Armando 

Júnior, Boni, Devaldo Valente, Felipe Brito, Sóriclis Silva, Serra, Flávio Farias, 

Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Anderson Rocha e Allan 

Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação Plenária as 

Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 17 e 24 de junho de 2021; e as 

Atas da 1ª e 2º Sessões Extraordinárias realizadas no dia 29 de junho de 2021, 

as quais foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, passou a deliberação da 

matéria em pauta: Projeto de Decreto Legislativo nº 047/2021, de autoria do 

Vereador Gilberto Souto, que dispõe sobre a realização de curso de primeiros 

socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento de pré-natal, e o 

reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de acompanhamento da 

criança recém-nascida no Município de Marituba. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 048/2021, de autoria do Vereador Gilberto Souto, que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço 

de solo em áreas públicas municipais, pelo sistema de posteamento de rede de 

energia e de iluminação pública, de propriedade da concessionária de energia 

elétrica que os utiliza, ou venha a utilizar no Município de Marituba, e dá outras 

providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber 

análise e parecer. Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2021, de autoria do 

Vereador Sóriclis Silva, que concede Título Honorífico de Honra ao Mérito ao 

Deputado Federal Vavá Martins, e dá outras providências. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 008/2021, de autoria do Vereador Sóriclis Silva, que 

concede Título Honorífico de Honra ao Mérito ao Deputado Estadual Fábio Freitas, 

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

receber análise e parecer. Projeto de Resolução nº 003/2021, de autoria do 

Vereador Anderson Rocha, cria a Frente Parlamentar pela Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

receber análise e parecer. Parecer nº 044/2021, da Comissão de Justiça, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021, o Parecer é favorável pela aprovação da 

Matéria. O Parecer foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021, de autoria do Vereador 

Antonio Armando Júnior, que concede Título Honorífico de Cidadã Maritubense à 

senhora e Pastora Rafaela Santa Rosa, e dá outras providências. A matéria foi 
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submetida à discussão e 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 044/2021, 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 Avenida 

Manoel de Souza, no Bairro Pedreirinha; nº 047/2021, 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 Santarém, no Bairro Dom Aristides; nº 048/2021, 

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 José Júlio, no Bairro Dom Aristides; e 

nº 049/2021, 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 Adelaide Saturlino, no 

Bairro Bela Vista. As matérias 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 242/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie a construção de um Mercado Municipal no Bairro Almir Gabriel; nº 

243/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a construção de um 

Mercado Municipal que atenda os Bairros Riacho Doce e Canaã; nº 976/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal implante o ambulatório de atendimento 

psicossocial COVID-19, com o objetivo de atender pacientes em sofrimento mental 

decorrentes do coronavírus; nº 996/2021, indicando que a Prefeita Municipal a 

criação e implementação de um plano de arborização em todo o território do 

Município de Marituba. As matérias foram submetidas à discussão, onde, o autor, o 

Vereador Manelzinho Rocha, destacou que suas matérias sejam de grande 

importância para a população deste Município, em especial, a criação dos Mercados 

Municipais nos Bairros Almir Gabriel, Riacho Doce e Canaã facilitando o acesso 
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das pessoas à gêneros alimentícios de qualidade e preço baixo, tendo em vista as 

dificuldades de locomoção dos moradores destas comunidades até o Bairro centro, 

gerando, também, emprego e renda, fomentando a economia local das referidas 

áreas. No que diz respeito à questão do ambulatório de atendimento psicossocial 

COVID-19, visando o acompanhamento das pessoas afetadas pela doença 

clinicamente e mentalmente. Destacou que muitas vezes a luta clinica e física do 

paciente acometido pela Covid-19 seja perdida para a doença, outras vezes, os 

pacientes sentem a pressão mental pelo medo da doença. Considerou a importância 

de o Município realizar ações que se antecipe a estas questões na área de saúde, 

principalmente, a mental. Ressaltou que já se falam na propagação de uma quarta 

onda da Covid-19, que se agrava a saúde psicológica. Em aparte, o Vereador 

Anderson Rocha parabenizou o autor das matérias, destacando que sua esposa foi 

acometida pela Covid-19, passando pela internação com oitenta e cinco por cento de 

comprometimento dos pulmões, até sair recuperada. Acrescentou que o abalo 

psicológico foi tão grande que a mesma não conseguia nem levantar da cama, 

síndrome do pânico. Externou votos de agradecimento a todos os funcionários que 

ajudaram a cuidar de sua esposa no Hospital de Urgência e Emergência de Marituba. 

Registrou ainda que, quando o povo mais precisa de atendimento, o Hospital Divina 

Providência fecha as portas para o povo deste Município. Concordou que o maior 

problema da Covid-19 seja o psicológico, pois nos noticiários o que mais se fala é 

sobre o número de mortos, e não sobre quantos foram recuperados. Externou que 

votará favoravelmente pela aprovação da matéria. Retomando sua discussão, o 

Vereador Manelzinho Rocha concordou que a maioria das pessoas acometidas 

pela Covid-19 pensa logo no pior, na possibilidade de morrerem. Ressaltou que 

possui dúvidas sobre a questão filantrópica do Hospital Divina Providência, o que 

pode ser debatido num outro momento oportuno. Disse que a Lei 12.651/2012, 

determina que seja competência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, 

com a ajuda da sociedade a criação de políticas que tratam da questão da arborização 

nos Municípios, sendo importante a criação de um plano de arborização no 

Município de Marituba, pensando no Município para nossos filhos e netos, sendo 

necessário plantar esta semente agora, para que lá na frente não se receba uma 

herança de um meio ambiente sem qualidade de vida. Finalizou solicitando o apoio 

dos pares pela aprovação de suas matérias. 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, a Vereadora 

Alexandra Moura solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em 
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bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria da Vereadora 

Alexandra Moura nº 609/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie a 

reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eudamidas Lopes 

e Miranda, Bairro Dom Aristides; e nº 611/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

implemente plano de gestão de descentralização de serviços de mamografia, através 

da adaptação das Unidades de Saúde Nossa Senhora da Paz e José de Arimatéia. As 

matérias forma submetidas à discussão, no que, a autora, a Vereadora Alexandra 

Moura  a tribuna saudou a todos desejando um bom dia a Mesa Diretora, vereadores 

presentes e demais pessoas presentes na galeria, agradeceu a Deus em tudo o que 

tem feito e ainda vai fazer. Profetizou o que de bom vai fazer nesta Cidade. Veio 

discutir suas Indicações porque esteve visitando as escolas do município em especial 

a escola Eudamidas Lopes e Miranda no Bairro Dom Aristides e observou que 

apesar de algumas já estarem em reforma, há aquelas que se encontram em total 

abandono, não só na questão estrutural, mas na questão documental estão totalmente 

irregulares por conta da irresponsabilidade de pessoas que passaram pela 

administração das escolas, o que a deixou triste e sensibilizada, chamando sua 

atenção, pois realmente está numa triste situação precária por estar a mais de dez 

anos sem receber recursos. Motivo pelo qual pede o apoio dos pares. Em aparte o 

vereador Anderson Rocha parabenizou a autora falando que também tem visitado 

as escolas e acredita que foi por irresponsabilidade da gestão passada e propôs ao 

Líder de Governo Vereador Sóricles Silva, que possam fazer um treinamento com os 

gestores atuais, que por falta de informação, deixaram chegar a este ponto. E que 

possam fazer um curso de capacitação para que consigam prestar contas do que foi 

feito e do que falta fazer, alertando que não “são” e sim “estão” diretores da escola. 

Mostrou-se apoiador do curso de capacitação. Retomando a vereadora Alexandra 

Moura agradeceu o apoio falando da outra indicação, enquanto mulher maritubense, 

o serviço de saúde está centralizado no centro de diagnóstico. Muitas mulheres 

moram longe e tem dificuldades de locomoção, motivo em que pede a 

descentralização do atendimento. Concluiu falando que precisam olhar para frente e 

lutar por melhorias mesmo nas dificuldades. Pediu a descentralização dos serviços 

de mamografia com adaptação do serviço na Unidade de Saúde Nossa Senhora da 

Paz e José de Arimateia. Agradeceu o apoio na aprovação da matéria. Não havendo 

mais discussão, as matérias da Vereadora Alexandra Moura 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 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

                                                                                                                                           7 

 

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 

Silva nº 661/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie os serviços de 

limpeza, abertura de valas, terraplenagem, drenagem, meio-fio e pavimentação 

asfáltica na Rua Santa margarida da Escócia, Bairro Almir Gabriel; nº 716/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os 

serviços de limpeza, abertura de valas, terraplenagem, drenagem, meio-fio e 

pavimentação asfáltica na Travessa Dr. Moraes, Bairro Novo Horizonte. As matérias 

foram submetidas à discussão, em seguida, à votação, em bloco, sendo aprovadas 

por unanimidade. Indicação nº 990/2021, de autoria dos Vereadores Sóriclis Silva e 

Gilberto Souto, indicando que a Prefeita Municipal faça gestão junto ao Deputado 

Federal Vavá Martins, solicitando o encaminhamento de recursos para custeio, 

através de emenda parlamentar, de aquisição de equipamentos de diagnóstico por 

imagem: Aparelho de Ressonância Magnética e Tomógrafo, para melhor 

atendimento à saúde da população de Marituba. A matéria foi submetida à 

discussão, no que, o Vereador Sóriclis Silva, disse que seja necessário que a 

Prefeita Municipal faça gestão junto ao Deputado Federal Vavá Martins visando a 

disponibilização de recursos para o Município de Marituba através de emenda 

parlamentar para aquisição de Aparelho de Ressonância Magnética e Tomógrafo. 

Agradeceu a parceria com o Vereador Gilberto Souto que já havia solicitado 

anteriormente o tomógrafo e estava disposto a retirar sua solicitação. Em aparte, o 

Vereador Gilberto Souto parabenizou a iniciativa do Vereador Sóriclis Silva, 

principalmente, em virtude da abertura com o Deputado Federal Vavá Martins, 

visando recursos para o Município de Marituba através de emenda parlamentar. 

Disse que estes aparelhos sejam de fundamental importância no atendimento da 

população. Externou sua satisfação em poder assinar em conjunto esta matéria. 

Retomando sua discussão, o Vereador Sóriclis Silva destacou que o maior objetivo 

seja atender a população de Marituba. Este é o trabalho desta Casa de Leis, trabalhar 

juntos para beneficiar a população. Considerou importante fazer gestões juntos aos 

depurados estaduais e federais buscando recursos para o Município de Marituba, 

pois não adianta só vir pedir votos e não ter a contrapartida através das emendas 

parlamentares. Não havendo mais discussão, a matéria de autoria dos Vereadores 

Sóriclis Silva e Gilberto Souto foi submetida à votação, sendo aprovada por 

unanimidade. As Indicações de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo nº 838/2021, 

nº 840/2021, nº 861/2021, e nº 863/2021, foram retiradas de pauta pela ausência do 

autor. 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 896/2021, indicando que a 
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Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a troca da movelaria 

hospitalar da USF – Santa Lúcia; nº 900/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, material de movelaria para a divisão do lixo 

hospitalar e do lixo comum da USF – Santa Lúcia; nº 902/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, refrigeração para a sala 

de triagem da USF – Santa Lúcia. As matérias foram submetidas á discussão, no 

que, o autor, o Vereador Anderson Rocha  na tribuna após saudar a Mesa Diretora, 

os vereadores e todas as pessoas presentes deu boas vindas a todos neste período 

legislativo que se inicia. Falou em defesa aos postos de saúde de Marituba em 

especial a Unidade de Saúde do Bairro Santa Lúcia, onde visitou juntamente com a 

Prefeita pois se torna bem complicado o atendimento no local devido à falta de 

espaço e não entende como a gestão passada teve a proeza de alugar aquele imóvel 

para sediar uma unidade de saúde, onde não há espaço nem para consultar. Em 

aparte o Vereador Sóricles Silva parabenizou o autor pela matéria falando que 

também já visitou aquele posto de saúde e realmente não há a mínima condição de 

atender a população em atendimento de saúde, onde as pessoas ficam na sua maioria 

em pé. Tem certeza que a prefeita já está em busca de novo espaço e encontrará a 

solução para que a população tenha qualidade de atendimento. Retomando o 

vereador Anderson Rocha falou que foi muita falta de compromisso da gestão 

passada, onde o espaço disponível para construir o posto, foi doado a terceiros pela 

prefeitura e agora precisam alugar um prédio e não o encontram. Em aparte o 

Vereador Manelzinho Rocha falou que também já vem solicitando por melhorias 

para aquele imóvel e a única saída é a construção de um novo local, pois até 

encontrar um imóvel disponível para locação é muito difícil. Precisam buscar uma 

solução junto a equipe técnica da Prefeitura, pois é visível a disponibilidade de 

equipamentos para uso de um novo local. Parabenizou o autor pela iniciativa. 

Concluiu o vereador Anderson Rocha agradecendo pelos apartes e já está 

verificando um espaço disponível para viabilizar um melhor atendimento à 

população. Não havendo mais discussão, as matérias de autoria do Vereador 

Anderson Rocha foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Serra solicitou que suas 

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

Indicações de autoria do Vereador Serra nº 857/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução de: abertura de valas, 

reparo na iluminação, pavimentação asfáltica na Passagem/Travessa Boa Vista, 

Bairro Novo; nº 904/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 
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setor competente, a execução de uma feira do micro empreendedor, que fomenta 

nosso Município dando incentivo aos nossos pequenos e médios empresários locais, 

específicos nos Bairros Viver Melhor Marituba, Jardim Imperial, Uriboca e Centro; 

nº 905/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a execução da conclusão das obras das creches do Residencial Viver 

Melhor Marituba; nº 906/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, 

junto ao setor competente, a execução de: de construção de um Complexo de Feira 

no Residencial Viver Melhor Marituba, de grande importância e significado para a 

economia local. Que pode ser localizado na Rua do Fio próximo à quadra coberta ao 

lado da Praça de Alimentação. As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Indicação nº 

949/2021, de autoria do Vereador Devaldo Valente, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, o serviço de tapa buraco na 

Travessa Boa Vista, Bairro Novo Horizonte. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação nº 960/2021, de autoria do 

Vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a implantação de um CAPS, no Bairro Almir Gabriel. A matéria 

foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada 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 325/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a 

Construção/adequação do espaço/sala com estrutura, aparelhamento e profissional 

qualificado para o atendimento de toda natureza de tratamento fisioterápico, anexo a 

Unidade de saúde da Família Dr. Raimundo Rocha Alves, Bairro Santa Clara; nº 

328/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma 

praça com instalação de brinquedos infantis, aparelhamento de academia ao ar livre, 

quiosques, e quer a mesma contemple adequações para portadores de necessidades 

especiais e acessibilidade no Bairro Santa Clara; nº 330/2021, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de um Centro de Educação Infantil 

(creche) de Tempo Integral no Bairro Santa Clara; e nº 331/2021, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de um Centro de Educação Materno 

Infantil (creche) de Tempo Integral no Bairro São João. As matérias 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 
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Presidência. Requerimentos de autoria do Vereador Gilberto Souto nº 550/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie a construção de um micro sistema 

de abastecimento de água para o Residencial Raimundo Freire, Bairro Boa Vista; e 

nº 565/2021, requerendo que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a 

desapropriação da área onde está localizada a Comunidade Boa Vista no Bairro 

Centro. As matérias 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 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. Requerimentos de autoria do Vereador Allan 

Besteiro nº 020/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a construção 

do Complexo Esportivo e Cultural no Bairro Nova Marituba; nº 023/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie a garantia de merenda escolar de 

qualidade nas escolas e creches do Município; nº 028/2021, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie a construção do Complexo Esportivo e Cultural no 

Bairro Centro; e nº 029/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a 

criação da Secretaria Municipal da Mulher. As matérias foram submetidas à 

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

oportunidade, o Vereador Anderson Rocha retornou à 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 palavra, o Vereador Raimundo Carneiro após saudar a 

todos externou felicitações aos nobres pares pelo retorno dos trabalhos legislativos. 

Solicitou à Mesa Diretora que seja enviada uma Moção de Pesar à família do Sr. 

Raimundo França, mais conhecido como Ratinho, um dos pioneiros da imprensa 

neste Município, destacando que o conheceu em 1990. Que Deus possa consolar o 

coração de seus familiares. Na sequência, o vereador Antonio Armando Júnior 

após as saudações de praxe, falou que não poderia deixar também de prestar 

homenagens ao senhor “Ratinho da Amazônia” que era um amigo de longa data, 

uma pessoa que estava sempre acompanhando a política de Marituba, e não há 

pessoa neste município que não conhecesse uma história de sua participação neste 

município. Cresceu vendo sua trajetória e no dia anterior ao visitar um amigo 

Deputado na Assembleia Legislativa, o cumprimentou e deu até uma carona de volta 

ao município. E, horas depois soube de seu falecimento. Ficou consternado e presta 
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homenagem e condolências a sua família. Falou a Vereadora Alexandra Moura que 

também acompanha a questão das escolas, onde não há a mínima condição de 

funcionar, e a informou que já existe um programa do IDEB -  Instituto Nacional de 

Estudos em Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira que auxilia a gestão a aumentar 

o nível de aproveitamento das escolas tanto na formação dos alunos e professores 

quanto na estruturação do espaço escolar. Seria viável a possibilidade de implantar 

este programa do PLAFOR nas escolas municipais, assim como o programa 

“Aprender Valor” tem como objetivo levar Educação Financeira para escolas 

públicas de todo país. O programa é desenvolvido pelo Banco Central (BC) em 

parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), com recursos do Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por meio 

do Aprender Valor, o BC apoia escolas e secretarias de educação estaduais e 

municipais na implementação da educação financeira nas escolas públicas do Ensino 

Fundamental. Em alinhamento à Base Nacional Comum Curricular, o Aprender 

Valor apresenta a educação financeira de forma integrada e transversal a disciplinas 

curriculares obrigatórias – Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Humanas e 

empreendedorismo. E como a maioria da população, cerca de 50% tem sua renda 

comprometida com alimentação e por falta de educação financeira não aplica melhor 

na educação. Agradeceu e solicitou ao Líder do Governo vereador Sóricles Silva a 

possibilidade de trazer mais recursos para aquisição de aparelhos como tomógrafos e 

mamógrafos, assim como questiona o uso da verba disponibilizada pelo Deputado 

Vavá Martins para aquisição destes aparelhos, sendo importante esclarecer o uso das 

emendas que foram liberadas, apesar de ser de livre destinação, por isso se faz 

necessário fiscalizar e acompanhar o destino destas verbas para o município.  

Parabenizou a prefeita quanto a criação da Secretaria da Mulher e pediu ao jurídico 

da Câmara que veja a possibilidade de criar também a comissão parlamentar da 

mulher ou acrescentar em uma já existente nesta Casa. Agradeceu a oportunidade de 

estar de volta e poder trabalhar em busca da melhoria da população de Marituba. 

Agradeceu a oportunidade em se manifestar. 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 vinte e três 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, 05 de agosto 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- 
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