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ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARITUBA REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022. 

 

Aos trinta e um 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: Alexandra Moura, Antonio Armando Júnior, Boni, Devaldo Valente, Felipe 

Brito, Sóriclis Silva, Serra. Manelzinho Rocha, Gilberto Souto, Anderson Rocha, 

Raimundo Carneiro, Junior Amaral e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Serra que fizesse a leitura de um texto bíblico (Mt 5, 

1-12). E quando eram, pontualmente, nove horas e vinte minutos, invocando o 

nome de Deus, 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 Ata nº 043/2022, da Sessão Ordinária 

realizada no dia 17 de março de 2022; Ata nº 001/2022 da 1ª Sessão Extraordinária 

realizada no dia 17 de março de 2022; e Ata nº 044/2022, da Sessão Ordinária realizada 

no dia 24 de março de 2022; as quais, 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: Ofício nº 080/2022 - 

SEOF, da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças, solicitando a esta Casa 

de Leis, cópia da ata de criação de Fundos na Administração Municipal. Ofício 

nº 223/2022/GAB/SEMED, Secretaria Municipal de Educação, solicitando à 

Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social e da Mulher da Câmara 

Municipal de Marituba, a indicação de um representante para compor a Comissão 
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Organizadora da VII Conferência Municipal de Educação. 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° 027/2021; Parecer da Comissão 

de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 049/2021; Parecer da Comissão de Justiça 

favorável ao Projeto de Lei n° 052/2021; Parecer da Comissão de Justiça favorável 

ao Projeto de Lei n° 085/2021; Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto 

de Lei n° 089/2021; Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 

092/2022; Projeto de Lei do Legislativo n° 121/2022 de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 122/2022 de autoria do Vereador 

Anderson Rocha (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 123/2022 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (Justiça); Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2022 de 

autoria do Vereador Sóriclis Silva (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 125/2022 

de autoria da Câmara Municipal de Marituba (Justiça e Finanças); Projeto de 

Resolução n° 002/2022 de autoria da Câmara Municipal de Marituba (Justiça e 

Finanças); Projeto de Lei do Legislativo n° 027/2021 de autoria do Vereador Sóriclis 

Silva (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 049/2021 de autoria do Vereador 

Pastor Rodvaldo (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 052/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 085/2021 de 

autoria do Vereador Gilberto Souto (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 

089/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (1ª votação); Projeto de Lei 

do Legislativo n° 092/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (1ª 

votação); Requerimento nº 457/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 458/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 459/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 460/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 463/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro;  

Requerimento nº 765/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 

766/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 767/2021 de autoria 

do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 768/2021 de autoria do Vereador 
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Gilberto Souto; Requerimento nº 769/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Requerimento nº 770/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação nº 

176/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 177/2021 de autoria do 

Vereador Flávio Farias; Indicação nº 178/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; 

Indicação nº 179/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 180/2021 de 

autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação nº 640/2021 de autoria do Vereador 

Manelzinho Rocha; Indicação nº 642/2021 de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; 

Indicação nº 841/2021 de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 

892/2021 de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 893/2021 de autoria 

do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 1458/2022 de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo; Indicação nº 1459/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação 

nº 1460/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação nº 1461/2022 de 

autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação nº 1462/2022 de autoria do Vereador 

Pastor Rodvaldo; Indicação nº 1682/2022 de autoria do Vereador Boni; Indicação nº 

1683/2022 de autoria do Vereador Boni; Indicação nº 1687/2022 de autoria do 

Vereador Felipe Brito; Indicação nº 1688/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; 

Indicação nº 1689/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação nº 1732/2022 

de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação nº 1733/2022 de autoria do Vereador 

Felipe Brito; Indicação nº 1695/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; 

Indicação nº 1696/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 

1697/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 1698/2022 de autoria 

do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 1716/2022 de autoria do Vereador Sóriclis 

Silva; Indicação nº 1727/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 

1730/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 1753/2022 de autoria do 

Vereador Antonio Armando Júnior; Indicação nº 1754/2022 de autoria do Vereador 

Antonio Armando Júnior; Indicação nº 1755/2022 de autoria do Vereador Antonio 

Armando Júnior; Requerimento nº 177/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; 

Requerimento nº 178/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 

176/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 179/2021 de autoria 

do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 181/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; e Requerimento nº 186/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro. Lida a 

matéria em Pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que 
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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, Manelzinho Rocha, Gilberto Souto, 

Raimundo Carneiro, Anderson Rocha, Junior Amaral e Allan Besteiro. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação Plenária a Ata nº 043/2022, da 

Sessão Ordinária realizada no dia 17 de março de 2022; a Ata nº 001/2022 da 1ª Sessão 

Extraordinária realizada no dia 17 de março de 2022; e a Ata nº 044/2022, da Sessão 

Ordinária realizada no dia 24 de março de 2022, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a deliberação da matéria em 

pauta: PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA favorável ao Projeto de Lei nº 

049/2021. 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 052/2021. 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 085/2021. 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 089/2021. 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 092/2021. A matéria foi 

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

Projeto de Lei do Legislativo n° 121/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo, 

que "Dispõe sobre a Proibição de implantação de banheiros unissex ou sem gênero nas 

Escolas Municipais e órgãos Públicos Municipais no município de Marituba". A matéria 

foi encaminhada à Comissão de Justiças para análise e parecer. Projeto de Lei do 

Legislativo n° 122/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha, que “Dispõe sobre a 

regulamentação da profissão de optometrista e da outras providencias". A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei do 

Legislativo n° 123/2022 de autoria do Vereador Gilberto Souto, que "Institui o Sistema 

Municipal de Incentivo à Cultura do município de Marituba e dá outras providências". A 

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

Decreto Legislativo n° 002/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva, que "Denomina 

a Frente Parlamentar pela Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Ana 
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Raquel e dá outras providencias". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça 

para análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 125/2022 de autoria da 

Câmara Municipal de Marituba". A matéria foi encaminhada às Comissões de Justiça e 

de Finanças para análise e parecer. Projeto de Resolução n° 002/2022 de autoria da 

Câmara Municipal de Marituba. A matéria foi encaminhada às Comissões de Justiça e 

de Finanças para análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 027/2021 de 

autoria do Vereador Sóriclis Silva, que "Dispõe sobre o Programa Municipal de 

Combate à Sexualização de Crianças e Adolescentes 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° 049/2021 de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo, que "Veda expressamente as instituições e bancadas examinadoras de 

seleções e concursos públicos a utilização em currículos escolares e de número, das 

palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas". A 

matéria foi submetida à 1ª discussão, em seguida, à 1ª votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 052/2021 de autoria do Vereador 

Gilberto Souto, que "Dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para 

acondicionamento de produtos e mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos 

comerciais no Município de Marituba, 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° 085/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto, que 

"Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Natural e Cultural do município de 

Marituba, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo de 

Proteção do Patrimônio Cultural de Marituba". A matéria foi retirada de pauta, tendo 

em vista que a aprovação do Parecer da Comissão de Justiça sugerindo que o referido 

Projeto seja transformado em formato de “Indicação”. Projeto de Lei do Legislativo 

n° 089/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Junior, que “Institui o Programa 

Lixo Reciclado nas escolas, na rede pública municipal de ensino do município de 

Marituba”. A matéria foi submetida à 1ª discussão, em seguida, à 1ª votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 092/2021 de autoria do 

Vereador Antonio Armando Junior, que “Dispõe sobre a instalação de lixeiras 

adequadas a disposição seletiva do lixo em resíduo seco (reciclável) ou resíduo úmido 

(orgânico) em todos os órgãos públicos do município de Marituba”. A matéria foi 
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submetida à 1ª discussão, em seguida, à 1ª votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Pastor 

Rodvaldo, que está à serviço destes Poder Legislativo em agenda externa. Por Questão 

de Ordem, o Vereador Felipe Brito solicitou que fosse feita inversão de pauta, 

antecipando a votação de suas matérias, em virtude deste Vereador ter consulta médica. 

O que foi acatado pesa Mesa Diretora e pela Plenária. Aproveitando, a oportunidade, 

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

anuência da Presidência. Indicações de autoria do Vereador Felipe Brito n° 1687/2022 - 

"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 Santa Rita"; n° 1688/2022 - "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 Laura Freire de 

Oliveira Falcão"; n° 1689/2022 - "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 Prof. Gracinda Peres"; n° 1732/2022 - 

Vereador Felipe Brito "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, as grades de proteção dos bueiros da Rua Jatobá, Rua Pau D'arco, Av. Pau 

Brasil e Rua Freijó, no Residencial Parque dos Umaris, Bairro Uriboca"; e n° 

1733/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, as grades de proteção dos bueiros da Rua Mogno, Rua Cerejeira e Rua 

Angelim, no Residencial Parque dos Umaris, Bairro Uriboca". As matérias 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 lidas, discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da 

Presidência. Requerimentos de autoria do Vereador Raimundo Carneiro n° 457/2021 - 

"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma escola Municipal de 

Educação Infantil no Bairro Uriboca; n° 458/2021 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil no Conjunto 

Marituba I, Bairro Decouville; n° 459/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Almir Gabriel 

(área agrícola); n° 460/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie o encaminhamento 
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para SEMMA de elaboração e desenvolvimento de um projeto amplo e contínuo em 

Conjunto com a população civil organizada, para o reflorestamento urbano de nossa 

cidade, com doação de mudas de árvores nativas e adaptáveis a nossa região e clima, 

anexo com folhetos explicativos ao plantio correto destas mudas e a importância de 

replantar para uma melhor qualidade de vida em nosso Município; e n° 463/2021 - "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 Cristóvão, entre Avenida São Francisco e Rua 

Primeiro de Janeiro, Bairro Nova União. 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 n° 765/2021 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie os serviços de iluminação pública, limpeza, drenagem, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica na Quadra QD Oito 8, Comunidade Recomeçar ao lado do 

Centro Comunitário do Albatroz; n° 766/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie 

a execução de serviços de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação na Rua 

Siqueira Costa, Comunidade Jardim das Oliveiras, localizada na BR 316 com a PA 404 

no Município de Marituba; n° 767/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

execução de serviços de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação Na Rua Zelinda 

Ferreira, Comunidade Jardim das Oliveiras, localizada na BR 316 com a PA 404 no 

Município de Marituba; n° 768/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

execução de serviços de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação Na Rua Luiza 

Sólon, Comunidade Jardim das Oliveiras, localizada na BR 316 com a PA 404 no 

Município de Marituba; n° 769/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

execução de serviços de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação Na Rua da 

Ameixeira no Bairro Campina Verde"; e n° 770/2021 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie o prolongamento da Rua do Fio até o Conjunto Habitacional Bem Viver 

Marituba, Parque Verde, bairro Novo Horizonte". As matérias foram submetidas à 

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

Indicações n° 176/2021, n° 177/2021, n° 178/2021, n° 179/2021 e n° 180/2021 de 

autoria do Vereador Flávio Farias foram retiradas de pauta em virtude da ausência do 
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autor. Por Questão de Ordem, o Vereador Manelzinho Rocha solicitou que suas 

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

Indicações de autoria do Vereador Manelzinho Rocha n° 640/2021 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie a revisão da iluminação pública, limpeza e abertura de valas, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica da Alameda Barbosa, no Bairro Mirizal"; n° 

642/2021 - "Que a Prefeita Municipal proceda com a inclusão da Alameda Princesa, 

localizada no Bairro Uriboca, no Cadastro Predial e Territorial Urbano da Prefeitura 

Municipal, bem como a sua localização no mapa dos Bairros"; n° 841/2021 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao Governo do Estado, através do programa 

“Asfalto por Todo Para”, a continuidade do asfaltamento bem como colocação de tubos, 

na Avenida São Francisco, entre passagem Bom Sossego e Rua Cardoso, no Bairro 

União"; n° 892/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie, a revisão da iluminação 

pública, limpeza e abertura das valas e recuperação asfáltica, da Rua Maria de Freitas 

Guimarães, no Bairro Almir Gabriel"; e n° 893/2021 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie, a revisão da iluminação pública, limpeza e abertura das valas e recuperação 

asfáltica, na Passagem Begolândia, no Bairro Almir Gabriel". As matérias foram 

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

unanimidade. As Indicações n° 1458/2022, n° 1459/2022, n° 1460/2022, n° 1461/2022 

e n° 1462/2021 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo foram retiradas de pauta em 

virtude da ausência justificada do autor. Por Questão de Ordem, o Vereador Boni 

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

anuência da Presidência. Indicações de autoria do Vereador Boni n° 1682/2022 - 

"Indicando que a Prefeita Municipal autorize a competente secretaria, a implantar o 

Programa de Combate e Prevenção da Doença Renal"; e n° 1683/2022 - "Indicando que 

a Prefeita Municipal autorize a competente secretaria, a realizar convênio com as 

empresas locais, visando ações, no sentido de disponibilizar vagas de emprego, 

priorizando mulheres de Marituba que sofreram Violência Doméstica". 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 de autoria do Vereador Anderson Rocha n° 1695/2022 - 

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



             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

9 

 

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 

instalação de espelhos para o estúdio de ballet da Casa da Cultura"; n° 1696/2022 - 

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

de estabilizadores para computadores da Casa da Cultura"; n° 1697/2022 - "Indicando 

que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a compra de uma 

impressora para a Casa da Cultura"; n° 1698/2022 - "indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a compra de instrumentos musicais para a Casa 

da Cultura". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, 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. 

Indicações de autoria do Vereador Sóriclis Silva n° 1716/2022 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, para que seja colocada 

câmeras de segurança e monitoramento eletrônico no cruzamento da Rua Juscelino 

Kubistchek com Assis Doria no Bairro Centro"; n° 1727/2022 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, para que seja colocada 

câmeras de segurança e monitoramento eletrônico na Rua Vera Cruz na esquina da Rua 

Decouville e Estrada da Pirelli, Bairro Decouville"; e n° 1730/2022 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, a execução de drenagem, 

limpeza, pavimentação asfáltica, saneamento básico e meio fio, conserto e troca de 

luminárias no Conjunto Jardim Imperial na Rua 09 quadra 15, no Bairro Nova 

Marituba". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, à votação em bloco, 

sendo aprovadas por unanimidade. Por Questão de Ordem, o Vereador Antonio 

Armando Júnior solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em 

bloco. Indicações de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior n° 1753/2022 - 

"Indicando que a Prefeita Municipal providencie para que seja mantido a estrutura de 

ensino a distância para reforço escolar no município de Marituba/PA, garantindo, com 

isso, educação em tempo integral a todos os alunos da rede municipal de ensino"; n° 

1754/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie para seja liberado o uso 

de máscaras por crianças nas escolas do município de Marituba/PA, garantindo às 

famílias quanto ao uso ou não das máscaras por seus filhos no ambiente escolar"; e n° 

1755/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente 

a construção de creche no Conjunto Habitacional Jardim dos Eucaliptos, no bairro do 

Decouville ". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, à votação em 
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bloco, sendo aprovadas 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 de autoria do Vereador 

Allan Besteiro n° 177/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie gestões junto ao 

Governo Estadual para que possa proporcionar a inclusão dos mototaxistas de Marituba 

no Programa Pará Duas Rodas"; n° 178/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie 

formação de uma política de saneamento básico, com orientações"; n° 179/2021 - "Que 

a Prefeita Municipal providencie a implantação de ciclovia em toda extensão da 

Avenida Central que corta os Bairros Imperial, Nova Marituba e Beija Flor"; n° 

181/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie formação continuada de educadores 

ambientais"; e n° 186/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie gestões junto aos 

órgãos competentes para regularização fundiária da ocupação Nova Decouville, Bairro 

Decouville". As matérias 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, 

Esgotada a pauta, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores 

para os pronunciamentos finais: Fazendo uso da tribuna, o Vereador Antonio 

Armando Júnior, após cumprimentar a todos, reportou-se sobre os constantes 

alagamentos que estão ocorrendo neste Município, em razão das fortes chuvas. 

Informou que visitou o Bairro Almir Gabriel, no mês de janeiro, bem como, o Bairro da 

Pedreirinha, solicitando que a Prefeitura de Marituba tomasse as devidas providências 

de forma preventiva através de limpeza de valas, evitando, justamente, os alagamentos. 

Ressaltou que, através desta solicitação, acabou gerando um mal estar, pois algumas 

pessoas disseram que este Vereador estava criticando a gestão municipal. Registrou que, 

em nenhum momento, responsabilizou a Prefeitura de Marituba pelo ocorrido, mas sim, 

que a mesma realizasse serviços de prevenção, pois com as fortes chuvas, os moradores 

dos Bairros Almir Gabriel, Pedreirinha e Canaã estão sofrendo com os alagamentos de 

ruas, com a água invadindo algumas residências. Disse que não seja fácil trabalhar 

mesmo com a falta de responsabilidade das gestões anteriores, parabenizando a Prefeita 

de Marituba por tudo que vem realizando neste Município. Considerou a necessidade da 
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realização dos serviços de limpeza de ruas, valas e esgotos para evitar maiores 

transtornos para a população deste Município. Agradeceu o apoio dos pares pela 

aprovação de suas matérias, especialmente, quanto à questão do retorno das aulas de 

forma presencial e liberando as crianças do uso da máscara. Citou que outro fator que 

contribui para os alagamentos seja a questão do lixo, considerando importante a 

reciclagem que, ultimamente, tem sido bastante difícil fazer a separação dos resíduos 

sólidos úmidos e secos. 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 

nove horas e cinquenta e oito minutos. E para constar, foi lavrada a presente Ata, que 

depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o 

cumprimento das formalidades legais e para que produza seus legítimos efeitos. 

Marituba/PA, 31 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

 

 

Allan Augusto Matos Besteiro 

Presidente da CMM 

 

 

 

 

 

Ver. Adimilson Mendes Amaral Junior                   Ver. Anderson Rocha de Araújo 

Vice-Presidente da CMM                                      1º Secretário da CMM 

 

 

 

 

Ver. Raimundo Rudevan Carneiro                             Ver. Gilberto Nogueira Souto 

2º Secretário da CMM                                                3º Secretário da CMM  

 

 

 

 

 

Redação 

Walmir Souza e Silvia Gonçalves  

Taquígrafos Legislativos 


