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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022. 

 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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: Devaldo Valente, Boni, Serra. Gilberto Souto, Sóriclis Silva, Felipe Brito, 

Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro, Junior Amaral, Anderson Rocha e Allan 

Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Sóriclis Silva 

que fizesse a leitura de um texto bíblico (Rm 13, 1-5). E quando eram, pontualmente, 

nove horas e dezoito minutos, invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente 

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

presença do Vereador Pastor Rodvaldo, e justificou a ausência do Vereador Antonio 

Armando Júnior, que está à serviço deste Poder em agenda externa, em seguida, 

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

qual informou que a Ata nº 042/2022, da Sessão Ordinária realizada no dia 10 de março 

de 2022, encontra-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. 

Prosseguindo, oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença da Vereadora 

Alexandra Moura, solicitando, em seguida, ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a 

leitura do Expediente: Mensagem nº 012/2022, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 

039/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por 

esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 580, de 01 de fevereiro de 2022, que 
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dispõe sobre a criação do Projeto Guarda Mirim no âmbito do Município de 

Marituba; Mensagem nº 013/2022, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 018/2021, de 

autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal nº 581, de 01 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre 

a obrigação de petshops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários de informar 

à delegacia de proteção ao meio ambiente quando constatarem indícios de maus 

tratos nos animais por eles atendidos e dá outras providências; Mensagem nº 

014/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba,  informando que 

foi sancionado o Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria do Poder Legislativo 

Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal 

nº 582, de 01 de fevereiro de 2022, que reconhece a prestação de serviços de 

Atividade Física e Exercício Físico como essenciais, no âmbito do Município de 

Maritub; Ofício nº 137/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba , 

em atenção ao ofício nº 009/2022-CMM- Câmara Municipal de Marituba, 

encaminhando informações, referente aos Requerimentos nº 738, 744 e 745/2021; 

Ofício nº 138/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba , em 

atenção ao ofício nº 013/2022-CMM- Câmara Municipal de Marituba, 

encaminhando informação, referente ao Requerimento nº 756/2021; Ofício nº 

139/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba , em atenção ao 

ofício nº 013/2022-CMM- Câmara Municipal de Marituba, encaminhando 

informações, referente as indicações  nº 1537, 1538, 1540 e 1542/2022; Ofício nº 

172/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba , em atenção ao 

ofício nº 016/2022-CMM- Câmara Municipal de Marituba, encaminhando 

informações, referente os requerimentos  nº 760 e 761/2021; Ofício nº 

0131/2022/GIGOV/BE, Gerência Executiva de Governo Belém/PA,  

informando está Casa de Lei sobre o crédito de recursos financeiros, sob 

bloqueio, em 19/02/2022, no valor de R$ 23.603,64 ( vinte e três mil e seiscentos 

e três reais e sessenta e quatro centavos), na conta vinculada ao contrato de 

repasse nº 819593/2015 - operação 1024705-07, firmado com o Município de 

Marituba, assinado em 28/12/2015, no âmbito do Programa Planejamento 

Urbano, sob a gestão do Ministério do desenvolvimento Regional, que tem por 
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objetivo "Ação de infraestrutura urbana realização de obra integrada de 

reabilitação urbana na conjunção dos bairros Almir Gabriel, Decoville e União, 

com a recuperação asfáltica das vias urbanas, com construção de meio fio e 

reforma da praça Nossa Senhora da Paz"; Memorando nº 015/2022-GAPEI, 

Gestão de Apoio à Educação Especial e Inclusiva , solicitando a Câmara 

Municipal de Marituba que seja feita a iluminação do prédio deste Poder com as 

cores que representam a Síndrome de Down: azul e amarelo, durante o mês de 

março. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores inscritos, a palavra 

foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a Leitura da Matéria em 

Pauta: Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 001/2021; 

Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 019/2021; Parecer 

da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 026/2021; Parecer da 

Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 067/2021; Parecer da Comissão 

de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 072/2021; Parecer Compartilhado das 

Comissões de Justiça, de Finanças e de Assistência Social favorável ao Projeto de 

Lei n° 111/2022; Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 

112/2022; Projeto de Lei do Legislativo n° 001/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 019/2021 de autoria do 

Vereador Antonio Armando Júnior (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 

026/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro (1ª votação); Projeto de Lei do 

Legislativo n° 067/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (1ª votação); 

Projeto de Lei do Legislativo n° 072/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando 

Júnior (1ª votação); Projeto de Lei do Executivo n° 111/2022 de autoria do Executivo 

Municipal (1ª votação); Projeto de Lei do Executivo n° 112/2022 de autoria do 

Executivo Municipal (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 116/2022 de 

autoria dos Vereadores Allan Besteiro, Anderson Rocha, Raimundo carneiro, Gilberto 

Souto, Alexandra Moura, Antonio Armando Júnior, Devaldo Valente, Felipe Brito, 

Flávio farias, Boni, Manelzinho Rocha, Pastor Rodvaldo, Sóriclis Silva, Serra e Junior 

Amaral (Justiça); Requerimento nº 1266/2022 de autoria dos Vereadores Allan 

Besteiro e Manelzinho Rocha;  Requerimento nº 407/2021 de autoria do Vereador 
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Raimundo Carneiro; Requerimento nº 413/2021 de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 414/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 415/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 417/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro;  

Requerimento nº 664/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 

665/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 666/2021 de autoria 

do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 668/2021 de autoria do Vereador 

Gilberto Souto; Requerimento nº 670/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Requerimento nº 671/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 

674/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação nº 170/2021 de autoria do 

Vereador Flávio Farias; Indicação nº 171/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; 

Indicação nº 172/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 174/2021 de 

autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 175/2021 de autoria do Vereador 

Flávio Farias; Indicação nº 1661/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Indicação nº 1678/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 

1679/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 1680/2022 de 

autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 1681/2022 de autoria da 

Vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 1653/2022 de autoria do Vereador Felipe 

Brito; Indicação nº 1655/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação nº 

1684/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação nº 1685/2022 de autoria do 

Vereador Felipe Brito; Indicação nº 1686/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; 

Indicação nº 1690/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 

1691/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 1692/2022 de autoria 

do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 1693/2022 de autoria do Vereador 

Anderson Rocha; Indicação nº 1694/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; 

Moção nº 009/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 1701/2022 de 

autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 1702/2022 de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva; Indicação nº 1714/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; 

Indicação nº 1713/2022 de autoria do Vereador Serra; Requerimento nº 173/2021 de 

autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 175/2021 de autoria do Vereador 

Allan Besteiro; Requerimento nº 176/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; 

Requerimento nº 1267/2022 de autoria do Vereador Allan Besteiro; e Requerimento 
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nº 1710/2022 de autoria do Vereador Allan Besteiro. Lida a matéria em Pauta, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse nova verificação 

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

Alexandra Moura, Boni, Devaldo Valente, Felipe Brito, Sóriclis, Silva, Serra, Flávio 

farias, Manelzinho Rocha, Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro, 

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

Presidente submeteu à aprovação Plenária a Ata n° 042/2022 da 42ª Sessão Ordinária 

realizada no dia 17 de março de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a deliberação da matéria em pauta: 

Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 001/2021. A matéria foi 

submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 019/2021. A matéria foi 

submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 026/2021. A matéria foi 

submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 067/2021. A matéria foi 

submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 072/2021. A matéria foi 

submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça, de Finanças e de Assistência Social 

favorável ao Projeto de Lei nº 111/2022. A matéria foi submetida à discussão, em 

seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça 

favorável ao Projeto de Lei nº 112/2022. A matéria foi submetida à discussão, em 

seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade.  Projeto de Lei do Legislativo 

n.° 001/21 - Vereador Allan Besteiro"“Institui a Semana do Livro no calendário 

oficial de eventos do Município de Marituba – PA”". A matéria foi submetida à 1ª 

discussão, em seguida, à 1ª votação, sendo aprovada por unanimidade.  Projeto de Lei 

do Legislativo n.° 019/21 - Vereador Antonio Armando Junior"“Proíbe a prática da 

fidelização nos contratos de consumo e o pagamento de multas para o cancelamento 

antecipado de contrato de prestação de serviço de telecomunicações e dá outras 

providências.”". A matéria foi submetida à 1ª discussão, em seguida, à 1ª votação, 

sendo aprovada por unanimidade.  Projeto de Lei do Legislativo n.° 026/21 - 

https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2495
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2495
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2495
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2486
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2486
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2486
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2486
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2486
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2491
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Vereador Allan Besteiro"Institui o diploma “Comunicador Umari” em homenagem ao 

Dia Nacional do Comunicador Social e dá outras providências". A matéria foi 

submetida à 1ª discussão, em seguida, à 1ª votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei do Legislativo n.° 067/21 - Vereador Antonio Armando Junior 

"Torna obrigatório o fechamento de valas e buracos abertos por empresa pública ou 

privada, nas vias públicas do município e dá outras providências". A matéria foi 

submetida à 1ª discussão, em seguida, à 1ª votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei do Legislativo n.° 072/21 - Vereador Antonio Armando Junior 

"Institui no calendário oficial do município o "Dia da visita do Papa João Paulo II em 

Marituba/PA" e dá outras providências". A matéria foi submetida à 1ª discussão, em 

seguida, à 1ª votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo 

n.° 111/22 - Executivo Municipal "Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Marituba e do Fundo Municipal 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dá outras providências". A matéria foi 

submetida à 1ª discussão, em seguida, à 1ª votação, sendo aprovada por unanimidade.  

Projeto de Lei do Legislativo n.° 112/22 - Vereador Allan Besteiro"Dispõe sobre a 

criação da “Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Down” e dá outras 

providências". A matéria foi submetida à 1ª discussão, em seguida, à 1ª votação, sendo 

aprovada por unanimidade.  Projeto de Lei do Legislativo n.° 116/22 - Vereador 

Allan Besteiro, Vereador Anderson Rocha, Vereador Raimundo Carneiro, 

Vereador Gilberto Souto, Vereadora Alexandra Moura, Vereador Antonio 

Armando Junior, Vereador Devaldo Valente, Vereador Felipe Brito, Vereador 

Flávio Farias, Vereador Boni, Vereador Manelzinho Rocha, Vereador Pastor 

Rodvaldo, Vereador Soriclis Silva, Vereador Serra e Vereador Júnior 

Amaral"“Dispõe sobre a padronização dos pontos de parada de ônibus e adaptação de 

acessibilidade às pessoas com deficiência no município de Marituba e dá outras 

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

e parecer.  Requerimento dos Vereadores Allan Besteiro e Manelzinho Rocha n.° 

1266/22 - "Requerendo a Mesa Diretora a realização de uma Sessão Especial nesta Casa 

de Leis acerca do Tema da Campanha da Fraternidade 2022 – Fraternidade e Educação, 

com as Igrejas Católicas do município, Unidades de Ensino, educadores, sociedade 

Civil Organizada e todos os envolvidos na área educacional do município, sendo o 

https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2491
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2491
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2693
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2693
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2693
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2693
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2910
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2910
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2910
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3772
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3772
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3772
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3772
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3812
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3812
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3812
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3812
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3872
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3872
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convite extensivo a Arquidiocese de Belém.". A matéria foi submetida à discussão, em 

seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade.  Por Questão de Ordem, o 

Vereador Raimundo Carneiro solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

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

Vereador Raimundo Carneiro nº 407/2021 -  - "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 

São Pedro, entre a avenida São Francisco e Rua Bom Sossego, Bairro Nova União". n.° 

413/21 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de 

serviços de recuperação asfáltica em toda extensão da Rua 8ª, Bairro Novo. ". n.° 

414/21 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de 

serviços de recuperação asfáltica da Travessa Santa Cruz, Bairro Novo Horizonte. ". n.° 

415/21 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de 

serviços de recuperação asfáltica da Rua 22 de Janeiro, Bairro Novo Horizonte ". n.° 

417/21 - "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 Passagem Santa Marta, Bairro Novo Horizonte. 

". 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 lidas, discutidas e votadas em bloco, tendo a 

anuência da Presidência. Requerimentos de autoria do Vereador Gilberto Souto nº 

664/2021 - "Que a Prefeita Municipal interceda junto as empresas (pequeno, médio e 

grande porte) para que os empregos criados nas empresas de Marituba possam ser 

destinados ao povo de nosso Município, uma vez que é ela quem autoriza as empresas a 

se instalarem no Município, criando um órgão ou comissão que cadastre os dados dos 

desempregados ou encaminhe-as diretamente á empresa. n.° 665/21 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie equipes itinerantes da Guarda Municipal nas escolas do nosso 

Município. ". n.° 666/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a instalação de 

aparelho televisor e DVD nas duas enfermarias da ala pediátrica do Hospital de 

Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues. ".  n.° 668/21 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie que seja instalado um ou mais bebedouros na ala de pediatria do 

Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues. ".  n.° 670/21 - 
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"Que a Prefeita Municipal providencie desapropriação da área do centro comercial do 

Bairro São Francisco, na Rua da Cerâmica, em frente ao centro de saúde. ".  n.° 671/21 

- "Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma Escola Creche em Tempo 

Integral no Bairro Bela Vista. ".  n.° 674/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie o 

retorno da realização dos jogos estudantis para o Município de Marituba. ". As matérias 

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

unanimidade. Por Questão de Ordem, o Vereador Flávio Farias solicitou que suas 

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

Indicações de autoria do Vereador Flávio Farias  nº 170/2021 - 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 Alves, no Bairro Almir Gabriel. ";  n.° 171/21 - "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 Ribamar, no Bairro Almir Gabriel. ". n.° 172/21 - "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 Lote 21 área agrícola, no Bairro Almir Gabriel. ". n.° 174/21 - "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 das Flores, no Bairro Almir Gabriel. ". n.° 175/21 - "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 Edson Luiz, no Bairro Almir Gabriel. ". As matérias foram submetidas à 

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

Indicação do Vereador Pastor Rodvaldo n.° 1661/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto aos órgãos competentes a pavimentação asfáltica ,na rua 
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Waldemar de Souza, Bairro Santa Clara. ". A matéria foi submetida à discussão, em 

seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade. Por Questão de Ordem, a 

Vereadora Alexandra Moura solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações da Vereadora Alexandra 

Moura n.° 1678/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente a implementação do plano de gestão de descentralização dos serviços 

prestados pela Casa da Cultura, através da Criação de um polo no Bairro RIACHO 

DOCE. ". n.° 1679/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente a implementação do plano de gestão de descentralização dos serviços 

prestados pela Casa da Cultura, através da Criação de um polo no Bairro Dom 

Aristides.".  n.° 1680/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao 

setor competente a implementação do plano de gestão de descentralização dos serviços 

prestados pela Casa da Cultura, através da Criação de um polo no Bairro Canaã. ". n.° 

1681/22 - " Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a 

Roçagem, limpeza, coleta de galhos secos, plantio, podagem de arvores, retirada de 

pedras, folhas e demais atritos em toda a Área Ambiental do Residencial Viver Melhor 

Marituba. Bairro Novo Horizonte. ". As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, à votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por Questão de 

Ordem, o Vereador Felipe Brito solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do 

Vereador Felipe Brito nº 1653/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie 

junto ao setor competente, a implantação de câmeras de vídeo para o monitoramento das 

áreas externas e internas da Escola Municipal Geracina Begot Granhen. ". n.° 1655/22 -  

"Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a 

implantação de câmeras de vídeo para o monitoramento das áreas externas e internas da 

Escola Municipal Prof. Paulo Freire.".n.° 1684/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a implantação de câmeras de vídeo para o 

monitoramento das áreas externas e internas da Escola Municipal Dona Mora 

Guimaraes. ".  n.° 1685/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a implantação de câmeras de vídeo para o monitoramento das áreas 

externas e internas da Escola Municipal Maria do Carmo Pinheiro Rodrigues. ". n.° 

1686/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a 
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implantação de câmeras de vídeo para o monitoramento das áreas externas e internas da 

Escola Municipal Padre Romeu Pires Borges. ". As matérias foram submetidas à 

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

Questão de Ordem, o Vereador Anderson Rocha solicitou que suas matérias fossem 

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

Vereador Anderson Rocha n.° 1690/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a compra e instalação de ar condicionado para 

as salas de aula da Casa da Cultura. ". n.° 1691/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a compra e instalação de barras de 

apoio para aulas de ballet da Casa da Cultura. ".  n.° 1692/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a compra de cadeiras e mesas de 

escritório para a Casa da Cultura. ".  n.° 1693/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a compra de cadeiras estudante de sala de aula 

para a Casa da Cultura. ".n.° 1694/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a compra e instalação de uma Caixa d'água, e 

toda a tubulação necessária para a Casa da Cultura. ". Discutiu o autor na tribuna, onde 

destacou que praticamente esteja solicitando a reforma geral da Casa da Cultura, a qual 

acolhe crianças, jovens, adultos e idosos, sendo necessário dar mais atenção ao referido 

local por se encontrar praticamente abandonada pelo poder público municipal anteriores 

a esta gestão da Prefeita Patrícia Mendes, que com toda a certeza terá um olhar 

carinhoso pela revitalização do referido espaço. Ressaltou que, a Casa da Cultura possui 

excelentes profissionais na área musical, quer trabalham com determinação e carinho 

com as pessoas. Considerou importante para os alunos a utilização dos instrumentos 

musicais, pois, não basta apenas a teoria, mas sim a parte prática. Solicitou de forma 

verbal que seja realizada uma sessão solene para receber as crianças do balé, que 

representam este Município, e que estão conquistando vitórias expressivas, em nível 

estadual, nos diversos mais eventos dos quais participam. Solicitou também que seja 

feita uma Moção de Agradecimento aos músicos da Casa da Cultura, aos professores, ao 

Diretor Paulo Soelo e a todos que coordenam o espaço. Acrescentou que as crianças não 

tem nenhum tipo de patrocínio para participar dos eventos, elas, juntamente com os 

pais, fazem coletas para a compra de roupas, sapatilhas e transporte para as viagens. 

Salientou que a Prefeita vem modificando e estruturando este Município, em especial, 
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na área da educação com escolas com padrão de qualidade, e com certeza, a Casa da 

Cultura também receberá este tratamento de qualidade, acrescentando que alguns alunos 

possuem nível internacional. Solicitou ao líder do governo que leve esta demanda até a 

Prefeita Municipal. Parabenizou o trabalho e acolhimento do atual diretor da Casa da 

Cultura, Paulo Soelo, inclusive, pela data festiva de seu aniversário, ressaltando que este 

trabalho necessita ser levados para todos os Bairros deste Município. Informou que 

esteve visitando a Usina da Paz, que será inaugurada no próximo sábado, dia 19 de 

março de 2022, empreendimento que o Governador presenteia Marituba, aproveitando a 

oportunidade para convidar a todos para participarem desta inauguração. Considerou 

que seja um marco para o Município, contemplando excelentes espaços para cursos, 

como a sala de balé, a sala de informática, sala de gastronomia, entre outras, que estão à 

disposição da população deste Município. Externou votos de agradecimento pelo 

trabalho realizado pela Prefeita Patrícia Mendes, solicitando que seja construído um 

estúdio de gravação, que é muito importante para os músicos deste Município, tendo em 

vista que para a gravação de apenas uma faixa musical, o valor seja em média de 

quinhentos até mil reais. Disse que o sonho de cada músico seja possuir um cd gravado 

com suas músicas, e por conta da pandemia dificultou a situação até mesmo para que o 

músico possa se manter. Em aparte, o Vereador Sóriclis Silva parabenizou o autor das 

matérias e a preocupação com a parte artística deste Município. Registrou que levara 

esta demanda até a Prefeita e que, com toda a certeza, esta demanda será atendida. 

Retomando sua discussão, o Vereador Anderson Rocha agradeceu o 

comprometimento do líder do governo, pela importância e relevância da Casa da 

Cultura na vida dos nossos munícipes. Não havendo mais discussão, em seguida, as 

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

Questão de Ordem, o Vereador Sóriclis Silva solicitou que suas matérias fossem 

lidas, discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Moção do 

Vereador Soriclis Silva n.° 009/22 - "Solicitando a Mesa Diretora Moção de Repúdio 

contra o filme “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”, onde incentiva a criança a 

fazer masturbação, a se vender e ser abusada isso mostra claramente uma apologia à 

pedofilia. ". n.° 1701/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao 

setor competente, para que seja colocada câmeras de segurança e monitoramento 

eletrônico na extensão da Estrada da Pirelli. ".  n.° 1702/22 - "Indicando que a Prefeita 

https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3889
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3889
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3889
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3889
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3889
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3867
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3867
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3867
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3868


             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

12 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67205-025, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

Municipal providencie junto ao setor competente, para que seja colocada câmeras de 

segurança e monitoramento eletrônico na esquina da rua do Fio com a Assis Dória. ".n.° 

1714/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, 

para que seja colocada câmeras de segurança e monitoramento eletrônico na Feira 

coberta no Bairro Centro.". Discutiu o autor na tribuna que após saudar a todos os 

presentes falou quanto sua moção de repúdio quanto ao filme “Como se tornar o pior 

aluno da escola”, sendo um absurdo, sendo uma afronta à família com a intenção de 

destruir a instituição, sendo um absurdo mostrar duas crianças em situação de exposição 

de indignação ao mostrar a possibilidade de masturbação em publico. Sendo 

inadmissível este filme. Em aparte o vereador Anderson Rocha parabenizou o autor 

por defender a família, onde teve o desprazer de assistir parte do filme, no que deveriam 

ser prezas aquelas pessoas por praticarem pedofilia. E a Netflix que fez o filme já 

recebera intimação do Ministério Público para retirar o filme de veiculação, sendo 

complicado, por mais que o diretor tenha feito este filme, e quem é pai jamais faria este 

filme. A liberdade de expressão e de imprensa nada tem haver com libertinagem. Disse 

que apoia esta moção. Em aparte o Vereador Serra disse que estão diante de uma 

sociedade excluída, sem pudor e que tem se portado de forma diferente da conduta 

digna. Em sua casa adotou uma posição de filtragem do que podem assistir na televisão. 

Atualmente as crianças ficam muito tempo nas redes sociais e cabem aos pais cuidar e 

orientar, pois começa em casa a atitude de responsabilidade de criar da melhor forma e 

longe desses perigos. Concluiu o Vereador Sóriclis Silva disse como pastor vê e atende 

na igreja vários casos de crianças e adolescentes que foram violentadas e não 

conseguem ter uma vida normal. Ai vem um cidadão que mostra essa afronta de 

pedofilia. Independente de ser esquerda ou direita precisa defender a família diante 

dessa era digital onde os filhos ficam expostos a tentação. Sendo vereador desta cidade 

juntamente com a Prefeita Patrícia Mendes que é família, jamais vai aceitar e acreditar 

que isso é normal e que irá trazer benefícios para as crianças. Afirmou que o futuro não 

se destrói e sim se constrói. Agradeceu o apoio de todos. Não havendo mais discussão, 

em seguida, as matérias foram submetidas à votação em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Indicação do Vereador Serra n.° 1713/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente a INSTALAÇÃO DE CAIXAS 

ELETRÔNICOS 24h, no Bairro Almir Gabriel. ".A matéria foi submetida à discussão, 
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em seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade. Em conformidade com o art. 

82, § único, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba, o Vereador Allan 

Besteiro passou a direção dos trabalhos ao Vereador Junior Amaral. Por Questão de 

Ordem, o Vereador Allan Besteiro solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas 

e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência.  Requerimentos do Vereador 

Allan Besteiro n.° 173/21 -"Que a Prefeita Municipal providencie a implantação do 

Posto CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) ". n.° 175/21 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie criação da Escola de Esporte e da Dança de Marituba. ". n.° 

176/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a promoção do Festival Anual de 

Música de Marituba ". n.° 1267/22 - "Requerendo que no dia da posse da Frente 

Parlamentar pelos direitos das pessoas com deficiência, seja realizado uma homenagem 

ao dia Internacional do Síndrome de DOWN (trissomia 21), assim como o convite para 

este dia seja extensivo a este público e seus familiares. " e  Indicação n.° 1710/22 -  

"Indicando que a Prefeita Municipal faça gestões junto a secretaria Municipal de 

Educação, através de sua representante, que encaminhe a esta Casa o projeto de Lei para 

o pagamento do Piso Nacional aos professores do município de Marituba, conforme os 

33,24% repassado do Governo Federal. ". As matérias foram submetidas à discussão, 

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

Vereador Junior Amaral retornou a direção dos trabalhos ao Vereador Allan Besteiro. 

Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Finais. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Pastor 

Rodvaldo após saudar a todos, externou sua satisfação e manifestar sua gratidão pelo 

apoio e ajuda dos representantes da esfera federal, em especial, ao Deputado Federal 

Paulo Bengtson, empenhando para este Município a liberação de emenda no valor de 

dois milhões e duzentos e cinquenta e três mil reais, sendo que parte deste investimento 

será feito na área de saúde. Outra emenda no valor de seiscentos e dois mil, também 

para a área da saúde, principalmente, para as Unidades de Pronto Atendimento. 

Acrescentou que também serão enviados dois ônibus escolares para atender os alunos 

dos bairros e comunidades mais distantes deste Município. Registrou que o Deputado 

Estadual, Martinho Carmona tem se empenhado para trazer para Marituba trabalhos 

sociais, como realizado no ano passado, com a distribuição de mais de mil cestas 

básicas para famílias carentes deste Município. Desta vez, com a distribuição de mais de 
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quatrocentos óculos de grau gratuitos através da Ação Social “Jesus Alegria”. Assomou-

se ao discurso do Vereador Sóriclis Silva no que se refere à questão do filme “Como se 

tornar o pior aluno da escola”, dizendo que o pedido do Ministério da Justiça para que a 

Netflix retirasse o filme do ar, porém a mesma apenas modificou a indicação de faixa 

etária de quatorze anos para dezoito anos. Ressaltou que não se questiona a faixa 

indicativa, mas sim a retirada do filme da programação da Netflix. Disse que se faz um 

trabalho com famílias neste Município através de células e de núcleos da igreja 

Universal, da Igreja do Evangelho Quadrangular para fortalecimento das famílias, e de 

repente nos deparamos com um filme que vai de encontro a tudo que seja ensinado 

dentro dos bons costumes e moralidade. Informou que uma adolescente deste Município 

estava sendo abusada pelo próprio tio, considerando que, muitas vezes, o abusador, 

também foi vítima de abuso. Citou um versículo bíblico que reflete o momento que 

estamos vivendo: “Deus disse que, quem planta vento, colhe tempestade”. E se a 

sociedade não despertar para coibir a ação desses, o qual considera vigaristas, 

criminosos que se valem, muitas das vezes, das questões de gênero para subverter a 

autoridade da família, a autoridade escolar, princípios e valores das relações entre pais e 

filhos. Registrou que o referido filme perverte o valor moral de um ou mais alunos, de 

um diretor, sobre a formação de caráter e de futuro da criança, que já está tão 

desvalorizada, onde alunos querem agredir os professores dentro de sala de aula. 

Externou votos de parabéns ao Vereador Sóriclis pela Moção de Repúdio e de 

indignação ao referido filme, bem como, a Netflix, e ao sistema de justiça brasileiro, 

com os ministros do supremo Tribunal Federal acovardado, sem manifestação para 

defender as crianças, as famílias, para combater isso que se chama de “filme de 

comédia”. Acrescentou que seja necessário que esta Casa de Leis crie mecanismos para 

defender as crianças e famílias deste Município, lembrando sobre a propaganda do 

Banco Santander que colocou homens despidos para serem tocados e alisados por 

crianças. É necessário acreditar nos valores e princípios da família e combater os 

incentivos da Netflix, da Rede Globo, mídias, que considera “sujas”, que propõem, 

principalmente, a subversão de valores. E, que logo, serão impostos e incentivados a 

todos, com isso, os que se colocam contrários começam a ser perseguidos. Finalizou 

dizendo que não concorda com tudo que fala o atual Presidente do Brasil, porém, 

enquanto o mesmo defender os valores e princípios morais e a, principalmente, a 
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família, e que “o Brasil esteja acima de tudo, e que Deus esteja acima de todos”.  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 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, 17 de março de 2022 – 28º ano 

do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 24º ano da Emancipação-x-x-x-x-x-x-x- 
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