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ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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; e 

na Terceira Secretaria, o Vereador Gilberto Souto. Composta a Mesa Diretora, o 

Senhor Presidente solicitou aos demais Vereadores que registrassem suas presenças 

através de processo eletrônico em seus tabletes, o que foi feito, com registro das 

presenças dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Anderson Rocha, Felipe 

Brito, Manelzinho Rocha, Gilberto Souto, Sóriclis Silva, Boni, Flávio Farias, Serra e 

Junior Amaral. Havendo quórum, oportunamente, o Senhor Presidente justificou as 

ausências dos Vereadores Raimundo Carneiro e Devaldo Valente que se encontram 

enfermos, solicitando, em seguida, ao Vereador Pastor Rodvaldo que fizesse a leitura 

de um texto bíblico (Sl 24, 7-10). E quando eram, pontualmente, nove horas e 

quinze 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 

046/2022, da Sessão Ordinária e a Ata da Sessão Extraordinária, realizadas no dia 07 

de abril de 2022, 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: Mensagem nº 019/2022, da Procuradoria Geral 

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

028/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta 

Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 583, de 01 de fevereiro de 2022, que dispõe 
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sobre a proibição de nomeação ou contratação para determinados cargos e empregos 

público de pessoas condenadas pela prática de crime contra a dignidade sexual da 

criança e do adolescente no âmbito do Município de Marituba e dá outras providências. 

Mensagem nº 020/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando 

que foi sancionado o Projeto de Lei nº 030/2021, de autoria do Poder Legislativo 

Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 584, 

de 01 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo proibir a emissão de ruídos 

excessivos em escapamentos de veículos moto ciclísticos no município de Marituba e 

dá outras providências. Mensagem nº 021/2022, da Procuradoria Geral do Município 

de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria 

do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja 

Lei Municipal nº 585, de 01 de fevereiro de 2022, que institui no Município o uso do 

colar de Girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas 

com deficiência não visível. Mensagem nº 022/2022, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 073/2021, 

de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal nº 586, de 01 de fevereiro de 2022, que Institui a Semana 

Municipal de Adoção, proteção e Bem-Estar dos Animais no Município de Marituba. 

Mensagem nº 023/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando 

que foi sancionado o Projeto de Lei nº 111/2022, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 588, 

de 18 de março de 2022, que 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. Ofício nº 244/2022-

GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba, em atenção ao ofício nº 026/2022-

CMM-Câmara Municipal de Marituba, encaminhando informações, referente ao 

Requerimento nº 186/2021. Ofício nº 264/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de 

Marituba, em atenção ao ofício nº 024/2022-CMM-Câmara Municipal de Marituba, 

encaminhando informações, referente aos Requerimentos nº 666 e 668/2021. Ofício nº 

262/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba, em atenção ao ofício nº 
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026/2022-CMM-Câmara Municipal de Marituba, encaminhando informações, referente 

à Indicação nº 1.682/2022. Ofício nº 273/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de 

Marituba, em atenção ao ofício nº 029/2022-CMM-Câmara Municipal de Marituba, 

encaminhando informações, referente aos Requerimentos nº 775, 776 e 777/2021. 

Ofício nº 013/2022, do CRAS Déa Rebello, informando que irá realizar no dia 27 de 

abril de 2022, um tour por Marituba em alusão ao aniversário da cidade.  Ofício nº 

031/2022-COMSAM, do Conselho Municipal de Saúde de Marituba, convidando a 

Câmara Municipal de Marituba a participar da 1ª conferência Municipal de Saúde 

Mental do Município de Marituba, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, das 08h00 

às 13h00 (sexta-feira), local: Rua - Célio Mota nº 02, Bairro Dom Aristides. Ofício nº 

051/2022-GAB/PMM, do Gabinete da Prefeita, solicitando o espaço da Câmara 

Municipal de Marituba para a realização da "Audiência Pública da LOA" no dia 27 de 

abril de 2022, às 09h00.  Ofício nº 228/2022-GAB/SEMASC, da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Cidadania, convidando está Casa de Lei a participar do 

Simpósio "faça bonito" com o tema Intensificar a sensibilização da sociedade para o 

enfrentamento da violência contra Crianças e Adolescente, a ser realizado no dia 03 de 

maio de 2022, local: Salão Paroquial Nossa Senhora de Nazaré, Bairro Dom Aristides. 

E-mail/Convite- FITA/2022, da Feira Internacional da Amazônia, convidando a 

Câmara Municipal de Marituba a participar da 10ª edição da Feira Internacional de 

Turismo da Amazônia, a ocorrer de 05 a 08 de maio, em Belém. E-mail-

ECP/TCMPA, da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, informando está Casa de Lei da palestra on-line com tema "A 

importância do Líder" a ocorrer no dia 28 de maio de 2022, das 10h00 às 11h00. Lido 

o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, 

inscritos através de processo eletrônico, para os Pronunciamentos iniciais. Fazendo 

uso da palavra, o Vereador Boni, na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais 

Vereadores e pessoas presentes na galeria, falou que irá citar dois assuntos, sendo o 

primeiro, que esteve presente na Audiência Pública da LDO, onde parabenizou os que a 

presidiram, porém foi cogitado que os vereadores nada fazem, mas o que é discutido no 

momento, é o que será feito no próximo ano. Discutiram o que será necessário a ser 
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feito no próximo ano pelo Executivo. Teve a oportunidade de ver o questionamento de 

algumas pessoas em verem três vereadores presentes, os quais estão trabalhando numa 

câmara que se faz presente na comunidade, fazendo uma oposição responsável em 

levar as necessidades da comunidade até ao Executivo para serem cumpridas. A 

audiência serve para que a população traga suas demandas a serem discutidas através 

da LDO, posteriormente em setembro vira a LOA a ser também discutida em audiência 

pública. A vida do vereador é limitada a essas Leis. Esclareceu que não é o vereador 

quem discute e sim a população que se faz necessária nas audiências para discutir as 

diretrizes básicas da população. Outro assunto, é quanto a sua prestação de contas 

como  ex-presidente desta Casa. Afirmou já ter empossado vários prefeitos e 

presidentes desta Câmara, onde sempre pede a Deus que ilumine os colegas, pois tanto 

quanto, é importante a posse, quanto a conclusão da missão de cada um.  Já obteve 

êxito em seis prestações de contas, e não é fácil ser responsável e ter suas contas como 

gestor, analisadas por auditores de contas. Agradeceu a Deus, aos demais Vereadores, 

funcionários e colaboradores técnicos e contadores desta Casa por ter sido aprovada 

suas contas em 2020, onde serve como exemplo para todos aqueles que concluem seus 

mandatos de maneira eficaz à Marituba. Pediu as bênçãos de Deus a todos os presentes. 

Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças 

Partidárias, inscritas através de processo eletrônico. Não havendo lideranças inscritas, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta: Projeto de Lei do Legislativo n° 129/2022 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 130/2022 de 

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

131/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva (Justiça); Projeto de Lei do 

Legislativo n° 132/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva (Justiça); Parecer da 

Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 033/2021; Parecer da Comissão 

de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 040/2021; Parecer da Comissão de Justiça 

favorável ao Projeto de Lei nº 104/2022; Projeto de Lei do Legislativo n° 033/2021 

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

040/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (1ª votação); Projeto de 
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Lei do Legislativo n° 104/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha (1ª votação); 

Projeto de Lei do Legislativo n° 009/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (2ª 

votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 021/2021 de autoria do Vereador Antonio 

Armando Júnior (2ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 022/2021 de autoria do 

Vereador Antonio Armando Júnior (2ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 

099/2021 de autoria do Vereador Serra (2ª votação); Requerimento n° 464/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 468/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 492/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 493/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 497/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 772/2021 de 

autoria do Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n° 783/2021 de autoria 

do Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n° 784/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n° 785/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n° 786/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n° 787/2021 de autoria Vereador 

Gilberto Souto (votação); Indicação n° 181/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias 

(votação); Indicação n° 182/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); 

Indicação n° 183/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 

184/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 185/2021 de 

autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 818/2021 de autoria do 

Vereador Manelzinho Rocha (votação); Indicação n° 921/2021 de autoria do Vereador 

Júnior Amaral (votação); Indicação n° 928/2021 de autoria do Vereador Júnior Amaral 

(votação); Indicação n° 1777/2022 de autoria do Vereador Júnior Amaral (votação); 

Indicação n° 1783/2022 de autoria do Vereador Júnior Amaral (votação); Indicação 

n° 1784/2022 de autoria do Vereador Júnior Amaral (votação); Indicação n° 968/2021 

de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 1447/2022 de autoria 

do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 1817/2022 de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 1818/2022 de autoria do Vereador 

Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 1819/2022 de autoria do Vereador Pastor 
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Rodvaldo (votação); Indicação n° 1147/2021 der autoria do Vereador Devaldo Valente 

(votação); Indicação n° 1260/2021 de autoria do Vereador Serra (votação); Indicação 

n° 1699/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n° 

1700/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n° 1708/2022 

de autoria do Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n° 1709/2022 de autoria 

do Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n° 1723/2022 de autoria do 

Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n° 1734/2022 de autoria do Vereador 

Felipe Brito (votação); Indicação n° 1735/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito 

(votação); Indicação n° 1736/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito (votação); 

Indicação n° 1737/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito (votação); Indicação n° 

1738/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito (votação); Indicação n° 1672/2022 de 

autoria da Vereadora Alexandra Moura (votação); Indicação n° 1825/2022 de autoria 

da Vereadora Alexandra Moura (votação); Indicação n° 1826/2022 de autoria da 

Vereadora Alexandra Moura (votação); Indicação n° 1793/2022 de autoria do 

Vereador Sóriclis Silva (votação); Indicação n° 1806/2022 de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva (votação); Requerimento n° 137/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro (votação); Requerimento n° 139/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro 

(votação); Requerimento n° 140/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro 

(votação); Requerimento n° 141/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro 

(votação); e Moção n° 010/2022 de autoria do Vereador Allan Besteiro (votação). Lida 

a matéria em Pauta, o Senhor Presidente solicitou aos demais Vereadores que 

registrassem suas presenças através de processo eletrônico em seus tablets, para dar 

início à Ordem do Dia, o que foi feito, com registro das presenças dos Vereadores: 

Antonio Armando Júnior, Alexandra Moura, Allan Besteiro, Felipe Brito, Junior 

Amaral, Serra, Anderson Rocha, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Sóriclis Silva, Boni, 

Manelzinho Rocha e Flávio Farias. Havendo quórum, o Senhor Presidente explicou 

aos demais Vereadores que as votações passarão a ser realizadas através de processo 

eletrônico em seus tablets. Em seguida, submeteu à aprovação Plenária a Ata nº 

046/2022, da Sessão Ordinária realizada no dia 07 de abril de 2022, a qual foi aprovada 

por unanimidade através de processo eletrônico. Em seguida, submeteu à aprovação 
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Plenária a Ata da Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de abril de 2022, a qual foi 

aprovada por unanimidade através de processo eletrônico. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente passou a deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei do Legislativo 

n° 129/2022 de autoria do Vereador Gilberto Souto, que 

"Dispõe sobre a inclusão da disciplina de Educação Tecnológica: Informática e 

Robótica Pedagógica como atividade curricular diversificada das Escolas Municipais 

de Ensino Fundamental do Município de Marituba, e dá outras providências". A 

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

Projeto de Lei do Legislativo n° 130/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva, que 

"Estabelece cota para mulheres vítimas de violência doméstica nos Programas de 

Habitação de Interesse Social, no âmbito do município de Marituba". A matéria foi 

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

do Legislativo n° 131/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva, que " Institui o 

auxílio financeiro a atletas e equipes que representem o município de Marituba em 

competições esportivas e dá outras providências". A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 

132/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva., que "Autoriza a aquisição de Kits de 

uniformes escolares para os alunos das escolas da rede municipal de Marituba e dá 

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

análise e parecer. Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 

033/2021. A matéria foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo 

aprovada por unanimidade através de processo eletrônico. Parecer da Comissão de 

Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 040/2021. A matéria foi submetida à discussão, 

em seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade através de processo 

eletrônico. Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 104/2022. 

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

unanimidade através de processo eletrônico. Projeto de Lei do Legislativo n° 

033/2021 de autoria do Vereador Sóriclis Silva, "Institui e inclui no calendário oficial 

do Município de Marituba o “Dia de Oração pelas Autoridades da Nação". A matéria 

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

http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4020
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4020
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4020
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4020
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4020
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4048
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4048
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4048
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4145
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4145
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4145
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4145
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4153
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4153
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4153
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4153
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2478
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2478
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=2478
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unanimidade através de processo eletrônico. Projeto de Lei do Legislativo n° 

040/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior, que “Institui boas práticas e 

padrões de qualidade no atendimento ao usuário de serviços público do Município, e dá 

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

sendo aprovada por unanimidade através de processo eletrônico. Projeto de Lei do 

Legislativo n° 104/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha, que "Institui e 

Regulamenta a emissão da Carteira de Identificação da pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista (CIA/TEA) no âmbito do Município de Marituba e dá outras 

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

aprovada por unanimidade através de processo eletrônico. Projeto de Lei do 

Legislativo n° 009/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto, que "Dispõe sobre a 

disponibilidade de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais 

públicos". A matéria foi submetida à 2ª discussão, em seguida, à 2ª votação, sendo 

aprovada por unanimidade através de processo eletrônico. Projeto de Lei do 

Legislativo n° 021/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior, que "Institui 

a semana municipal de prevenção da gravidez na adolescência no município de 

Marituba e dá outras providências”. A matéria foi submetida à 2ª discussão, em 

seguida, à 2ª votação, sendo aprovada por unanimidade através de processo 

eletrônico. Projeto de Lei do Legislativo n° 022/2021 de autoria do Vereador Antonio 

Armando Júnior, que "Cria o Programa Aquisição Direta de Alimentos do Pequeno 

Produtor Rural – com o objetivo de atender às necessidades básicas de alimentos de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o período de pandemia”. A 

matéria foi submetida à 2ª discussão, em seguida, à 2ª votação, sendo aprovada por 

unanimidade através de processo eletrônico. Projeto de Lei do Legislativo n° 

099/2021 de autoria do Vereador Serra, que "Dispõe sobre a oferta de Bolsas de 

Graduação e Pós - Graduação aos professores do Município em parceria com 

instituições privadas". A matéria foi submetida à 2ª discussão, em seguida, à 2ª 

votação, sendo aprovada por maioria através de processo eletrônico. Os 

Requerimentos n° 464/2021, n° 468/2021, n° 492/2021, n° 493/2021 e n° 497/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro foram retiradas de pauta pela ausência do 
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autor.  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° 772/2021 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, drenagem, asfaltamento e 

iluminação na Rua São Paulo, no Bairro Uriboca; n° 783/2021 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie que revitalize as faixas de pedestres na BR 316 em frente a Rua 

Decouville;  n° 784/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie que revitalize as 

faixas de pedestre na João Paulo II com a Rua do Fio; n° 785/2021 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie que revitalize as faixas de pedestres na BR 316 em frente a Rua 

João Paulo II; n° 786/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a execução de 

serviços de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação na Rua Vinte e um de Abril 

no Bairro Uriboca; e n° 787/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a execução 

de serviços de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação na Rua Abutiram, Bairro 

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

bloco, sendo aprovadas por unanimidade através de processo eletrônico. Por Questão 

de Ordem, o Vereador Flavio Farias solicitou que suas matérias fossem lidas, 

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

do Vereador Flávio Farias n° 181/2021 - "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 Primeira, no Bairro 

Novo; n° 182/2021 - "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 Oitava, no Bairro Novo; n° 183/2021 - 

"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 Onze, no Bairro Novo; n° 184/2021 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de drenagem, 
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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 Nona, no Bairro Novo"; e n° 185/2021 - "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 

Jovelina Morgado, no Bairro Novo". As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, à votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade através de processo 

eletrônico. Indicação n° 818/2021 de autoria do Vereador Manelzinho Rocha, "Que a 

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

no Bairro Bela Vista, neste Município". A matéria foi submetida à discussão, em 

seguida, à votação, sendo aprovadas por unanimidade através de processo eletrônico. 

Por Questão de Ordem, o Vereador Junior Amaral solicitou que suas matérias 

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

Indicações de autoria do Vereador Junior Amaral n° 921/2021 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a iluminação pública da seguinte 

via: Rua Curuauna, no Bairro São José"; n° 928/2021 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a iluminação pública da seguinte via: Passagem 

Bom Jesus, no Bairro Dom Aristides"; n° 1777/2022 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente, os serviços de Limpeza, Drenagem, 

Restauração Asfáltica e Demais Serviços necessários, na Travessa do Jaú (Comunidade 

do Japão, Entre Rua Decouville e Estrada da Pireli) localizada no Bairro Decouville em 

Marituba"; n° 1783/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao 

setor competente, os serviços de Limpeza, Drenagem, Restauração Asfáltica e Demais 

Serviços necessários, na Passagem Santa Teresa (Comunidade do Japão, Entre Rua 

Decouville e Estrada da Pireli) localizada no Bairro Decouville em Marituba"; e n° 

1784/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente, o serviço de Iluminação Pública, necessário na Passagem Boa Vista (Entre 

Rua Boa Vista e Rua Pedro Mesquita) localizada no Bairro Centro em Marituba". As 

matérias foram submetidas à discussão, em seguida, à votação em bloco, sendo 
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aprovadas por unanimidade através de processo eletrônico. Por Questão de Ordem, 

o Vereador Pastor Rodvaldo solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

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

Pastor Rodvaldo n° 968/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie, junto aos 

órgãos competentes, as placas de identificação das travessas a seguir: WE 1, WE 2, WE 

3, WE 4, WE 5, WE 6 e WE 8, no conjunto Beija Flor, Bairro Nova Marituba"; n° 

1447/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos 

competentes a pavimentação asfáltica na passagem Esperança localizada na Agrovila 

São Pedro, bairro Nova Marituba"; n° 1817/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto aos órgãos competentes a operação tapa buracos e drenagem de 

águas empossadas, na Tv. Quinta do Conjunto Jardim Decouville, Quadra J. Bairro: 

Decouville"; n° 1818/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto aos 

órgãos competentes a pavimentação asfáltica da Passagem Boa Vista – Portelinha, 

Bairro Uriboca"; e n° 1819/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie 

junto aos órgãos competentes a capina e limpeza de valas no Conjunto Mário Couto na 

Rua Santo Antonio. Bairro Decouville". As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, à votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade através de processo 

eletrônico. A Indicação n° 1147/2021 de autoria do Vereador Devaldo Valente foi 

retirada de pauta pela ausência justificada do autor.  Indicação n° 1260/2021 de 

autoria do Vereador Serra, "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos 

órgãos competentes a execução abertura de valas, asfalto e iluminação pública, 

passagem São José, agrovila São Pedro, Bairro Decouville". A matéria foi submetida à 

discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada por unanimidade através de 

processo eletrônico. 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° 1699/2022 - 

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

manutenção e revitalização das salas de aula da Casa da Cultura"; n° 1700/2022 - 

Vereador Anderson Rocha "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a compra e instalação de piso linóleo para o estúdio de ballet da Casa 
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da Cultura"; n° 1708/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a compra de portas para as salas de aula para a Casa da Cultura"; n° 

1709/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a manutenção preventiva e corretiva de toda a rede elétrica da Casa da 

Cultura"; n° 1723/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, que seja permitida a utilização da ´Casa do Papai Noel, localizada na 

Praça Matriz de Marituba, para fins Culturais, sendo utilizada como Anfiteatro 

Municipal, para Ensaios e Apresentações de Artistas Locais". As matérias foram 

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

unanimidade através de processo eletrônico. 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 n° 

1734/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, os serviços de drenagem, saneamento básico, asfaltamento, conserto e/ou 

instalação de luminárias, meio fio com canaletas ou linha da água, calçadas e 

sinalização das vias, respeitando acessibilidade dos moradores e deficientes físicos da 

Alameda Princesa, que fica na Rua do Uriboca Velho, no Bairro Uriboca"; n° 

1735/2022 - "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 Nossa Senhora da Paz"; n° 1736/2022 - 

"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 Benedito Bezerra Falcão"; n° 1737/2022 - "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 Maria de 

Fatima Monteiro Ferreira"; n° 1738/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

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

monitoramento das áreas externas e internas da escola Municipal Inácio Rodrigues da 

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

sendo aprovadas por unanimidade através de processo eletrônico. Por Questão de 
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Ordem, a Vereadora Alexandra Moura solicitou que suas matérias fossem lidas, 

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

da Vereadora Alexandra Moura n° 1672/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente os serviços de reparos na rede elétrica, 

disjuntores e painéis de distribuição de energia, limpeza e manutenção da Quadra 

Coberta do Residencial Viver Melhor Marituba – Bairro Novo Horizonte"; n° 

1825/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie a construção de um posto 

de saúde no bairro São José"; e n° 1826/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie a aquisição de compra de um terreno para a construção de um posto de 

saúde no bairro São José, pois o bairro não dispõe de área pública". As matérias foram 

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

unanimidade através de processo eletrônico. Por Questão de Ordem, o Vereador 

Sóriclis Silva solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco, 

tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do Vereador Sóriclis Silva n° 

1793/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal de Marituba providencie junto ao 

setor competente, a compra de equipamentos de proteção individual - EPI para os 

coletores de lixo(gari)" e n° 1806/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente, a execução dos serviços de construção de uma 

quadra coberta na EMEF Profº. Paulo Freire, localizado na Avenida do Contorno, no 

Bairro Nova Marituba". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, à 

votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade através de processo eletrônico. 

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° 137/2021 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem 

Santa Rita, Bairro Decouville"; n° 139/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, 
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drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Boa esperança, Bairro 

Decouville";  n° 140/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a execução de 

serviços de limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem São Gerônimo, Bairro União"; n° 

141/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e 

desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da Passagem Santo André, Bairro União"; e Moção n° 010/2022 - "Moção de 

Congratulação e agradecimentos a Rádio Clube em comemoração aos 94 anos de sua 

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

bloco, sendo aprovadas por unanimidade através de processo eletrônico. Esgotada a 

pauta, a palavra está franqueada aos Senhores Vereadores para os Pronunciamentos 

finais, inscritos através de processo eletrônico. Usando a tribuna, o Vereador Sóriclis 

Silva após as saudações de praxe, reportou-se a data do dia 21 de abril com a 

comemoração do aniversário de emancipação política do Município de Marituba, 

externando sua satisfação em poder acompanhar a Prefeita e os trabalhos que estão 

sendo realizados, como: inauguração da Rua São Francisco; a revitalização da Praça 

Professor Juca; a entrega da Estante do Escritor de Marituba; a revitalização do espaço 

do SAMU; assinatura do novo prédio do Conselho Tutelar; apresentação da equipe de 

atenção básica; diversos shows de ação de graças, cultural, com destaque para a 

multidão que esteve na Praça Matriz de Marituba. Parabenizou a Prefeita pelo trabalho 

que vem realizando neste Município. Destacou que a mesma esteja em Brasília, 

participando da Marcha dos Prefeitos 2022, conseguindo de imediato cerca de oito 

milhões de reais em emendas parlamentares do Deputado Federal Vavá Martins, 

parafraseou as palavras do referido deputado dizendo: “quem ama cuida”. Considerou 

que seja o retorno da votação que este deputado obteve neste Município. Finalizou 

falando que novamente Marituba precisa fazer a diferença, votando nas próximas 

eleições em candidatos compromissados com este Município. 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 quinze minutos. E para constar, 

foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros 
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da Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades legais e para que produza seus 

legítimos efeitos. Marituba/PA, 28 de abril 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- 
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