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ATA DA 46ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022. 

 

Aos sete 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 Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro 

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

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Raimundo Carneiro que fizesse a verificação 

de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Antonio Armando Júnior, 

Manelzinho Rocha, Serra, Devaldo valente, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, 

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

Presidente solicitou ao Vereador Pastor Rodvaldo que fizesse a leitura de um texto 

bíblico (Ne 4, 14-20). E quando eram, pontualmente, nove horas e dezessete 

minutos, invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente Sessão Ordinária. 

Continuando, oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador 

Flávio Farias, em seguida, solicitou ao Vereador Raimundo Carneiro que fizesse a 

leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que a Ata nº 044/2022, da 

Sessão Ordinária realizada no dia 31 de março de 2022, encontra-se nos cadernos dos 

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

solicitou ao Vereador Raimundo Carneiro que fizesse a leitura do Expediente: Ofício 

nº 210/2022/GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba, em atenção ao 

Ofício nº 020/2022-CMM – Câmara Municipal de Marituba, encaminhando 

informações, referentes as Indicações nº 1.646 e 1.647/2022, e Requerimentos nº 

455, 456 e 650/2021. Ofício nº 212/2022/GAB/PGM, da Procuradoria Geral de 

Marituba, em atenção ao Ofício nº 020/2022-CMM – Câmara Municipal de 

Marituba, encaminhando informações, referentes a Indicação nº 1.660/2022. 
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Ofício nº 213/2022/GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba, em atenção 

ao Ofício nº 024/2022-CMM – Câmara Municipal de Marituba, encaminhando 

informações, referentes as Indicações nº 1.653, 1.655 e 1.710/2022, e 

Requerimentos nº 665, 671 e 674/2021. Ofício nº 215/2022/GAB/PGM, da 

Procuradoria Geral de Marituba, em atenção ao Ofício nº 020/2022-CMM – 

Câmara Municipal de Marituba, encaminhando informações, referentes ao 

Requerimento nº 175/2021. 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 Raimundo Carneiro que 

fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Parecer Compartilhado das Comissões de 

Justiça e de Finanças favorável ao Projeto de Resolução n° 002/2022; Parecer da 

Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 009/2021; Parecer da Comissão 

de Justiça favorável ao Projeto de Lei n° 021/2021; Parecer da Comissão de Justiça 

favorável ao Projeto de Lei n° 022/2021; Parecer da Comissão de Justiça favorável 

ao Projeto de Lei n° 099/2021; Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça e 

de Finanças favorável ao Projeto de Lei n° 125/2022; Projeto de Resolução n° 

002/2022 de autoria da Câmara Municipal de Marituba;  Projeto de Lei do Legislativo 

n° 009/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (1ª votação); Projeto de Lei do 

Legislativo n° 021/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (1ª votação); 

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

Júnior (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 099/2021 de autoria do Vereador 

Serra (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 125/2022 de autoria da Câmara 

Municipal de Marituba (1ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 027/2021 de 

autoria do Vereador Sóriclis Silva (2ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 

049/2021 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (2ª votação); Projeto de Lei do 

Legislativo n° 052/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (2ª votação); Projeto 

de Lei do Legislativo n° 089/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior 

(2ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 092/2022 de autoria do Vereador 

Antonio Armando Júnior (2ª votação); Projeto de Lei do Executivo n° 126/2022 de 
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autoria do Poder Executivo Municipal (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 

127/2022 de autoria do Vereador Serra (Justiça); Requerimento nº 465/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 487/2021 de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 488/2021 de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 489/2021 de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 490/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro;  

Requerimento nº 774/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 

775/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 776/2021 de 

autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 777/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 778/2021 de autoria do Vereador Gilberto 

Souto; Requerimento nº 780/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Requerimento nº 781/2021 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 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 1699/2022 de autoria do Vereador 

Anderson Rocha; Indicação nº 1700/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; 

Indicação nº 1708/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 

1709/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 1723/2022 de 

autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação nº 1728/2022 de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva; Indicação nº 1734/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação 

nº 1735/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação nº 1736/2022 de autoria 

do Vereador Felipe Brito; Indicação nº 1737/2022 de autoria do Vereador Felipe 

Brito; Indicação nº 1738/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação nº 

1771/2022 de autoria do Vereador Junior Amaral; Indicação nº 1772/2022 de autoria 

do Vereador Junior Amaral; Indicação nº 1773/2022 de autoria do Vereador Junior 
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Amaral; Indicação nº 1774/2022 de autoria do Vereador Junior Amaral; Indicação nº 

1786/2022 de autoria do Vereador Junior Amaral; Indicação nº 1787/2022 de autoria 

do Vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 1789/2022 de autoria do Vereador Boni; 

Indicação nº 1790/2022 de autoria do Vereador Boni; Indicação nº 1791/2022 de 

autoria do Vereador Boni; Indicação nº 1792/2022 de autoria do Vereador Boni; 

Requerimento nº 187/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 

189/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 190/2021 de 

autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 191/2021 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro; e Requerimento nº 193/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro. Lida a matéria em Pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Raimundo Carneiro que fizesse nova verificação de quórum para dar início à Ordem do 

Dia, constatando-se as presenças dos Vereadores: Antonio Armando Júnior, Boni, 

Devaldo Valente, Manelzinho Rocha, Flávio Farias, Serra, Pastor Rodvaldo, Gilberto 

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

Senhor Presidente, oportunamente, justificou as ausências dos Vereadores Anderson 

Rocha e Felipe Brito, os quais, estão à disposição deste Poder Legislativo em 

cumprimento de agenda externa, em seguida, submeteu à aprovação Plenária a Ata nº 

045/2022, da Sessão Ordinária realizada no dia 31 de março de 2022, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a deliberação 

da matéria em pauta: PARECER COMPARTILHADO DAS COMISSÕES DE 

JUSTIÇA E DE FINANÇAS favorável ao Projeto de Resolução n° 002/2022 de 

autoria da Câmara Municipal de Marituba. 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 009/2021. 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 021/2021. 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 022/2021. 

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

unanimidade. PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA favorável ao Projeto de 
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Lei nº 099/2021. A matéria foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo 

aprovada por unanimidade. PARECER COMPARTILHADO DAS COMISSÕES 

DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS favorável ao Projeto de Lei nº 125/2022. A matéria 

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

Projeto de Resolução n° 002/2022 de autoria da Câmara Municipal de Marituba. A 

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

unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 009/2021 de autoria do Vereador 

Gilberto Souto, "Dispõe sobre a disponibilidade de brinquedos adaptados para crianças 

com deficiência em locais públicos". A matéria foi submetida à 1ª discussão, em 

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

Legislativo n° 021/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Junior, "Institui a 

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

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

votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 

022/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Junior, "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 1ª discussão, em seguida, a 

1ª votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 

099/2021 de autoria do Vereador Serra, "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 1ª discussão, em seguida, a 1ª votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 125/2022 de autoria da 

Câmara Municipal de Marituba, "Dispõe sobre a Organização, Criação e Atualização 

dos Cargos e Salários, Estrutura Organo-Funcional, Quadro Comissionado e as 

Funções Gratificadas da Câmara Municipal de Marituba e dá outras providências". A 

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

unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 027/2021 de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva, "Dispõe sobre o Programa Municipal de Combate à Sexualização de 

Crianças e Adolescentes e dá outras providências". A matéria foi submetida à 2ª 
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discussão, em seguida, a 2ª votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 

do Legislativo n° 049/2021 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo, "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 2ª discussão, em seguida, a 2ª votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador Sóriclis Silva. 

Projeto de Lei do Legislativo n° 052/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto, 

"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 2ª 

discussão, em seguida, a 2ª votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 

do Legislativo n° 089/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Junior, "Institui 

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

município de Marituba". A matéria foi submetida à 2ª discussão, em seguida, a 2ª 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 

092/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Junior, "Dispõe sobre a instalação 

de lixeiras adequadas à disposição seletiva do lixo em resíduo seco (reciclável) ou 

resíduo úmido (orgânico) em todos os órgãos públicos do município de Marituba". A 

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

unanimidade. Projeto de Lei do Executivo n° 126/2022 de autoria do Executivo 

Municipal, "Dispõe sobre a Organização do Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor - SMDC; e institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor - PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 

CONDECON e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMDC, e 

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

análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 127/2022 de autoria do Vereador 

Serra, "DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO DE RECURSOS AOS EVENTOS 

RELIGIOSOS DE RETIRO ESPIRITUAL EM MARITUBA NO PERÍODO DO 

CARNAVAL". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e 
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parecer. 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° 465/2021 - Que a 

Prefeita Municipal providencie a contratação de profissionais de Serviço Social para a 

atuação em Conjunto com os Conselheiros Tutelares nos Conselhos; n° 487/2021 - 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 Alameda Bom Jardim, Bairro Santa Clara; n° 488/2021 - 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 Rua Bacabeira, Bairro Santa Clara; n° 489/2021 - 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 Rua Jericó, Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara; 

e n° 490/2021 - 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 Alameda Nossa Senhora do Carmo, Bairro 

Almir Gabriel (área agrícola). 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° 774/2021 - Que a Prefeita Municipal providencie que seja 

colocado um semáforo na Rua do Fio com a Rua Assis Dória; n° 77520/21 - Que a 

Prefeita Municipal providencie a junto ao setor competente a expedição dos títulos 

definitivos de propriedade aos moradores da Comunidade Novo Progresso no Bairro 

Santa Lúcia; n° 776/2021 - Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente a expedição dos títulos definitivos de propriedade aos moradores da 

Comunidade Jardim das Oliveiras; n° 777/2021 - Que a Prefeita Municipal providencie 

junto ao setor competente a expedição dos títulos definitivos de propriedade aos 

moradores da Comunidade Campina Verde; n° 778/2021 - Que a Prefeita Municipal 
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providencie a compra de cadeira escolar para alunos canhotos na Rede Municipal de 

Ensino; n° 780/2021 - Que a Prefeita Municipal providencie estudo do perfil turístico 

ecológico; e n° 781/2021 - Que a Prefeita Municipal providencie a reativação do 

Centro Comunitário do 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 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 n° 176/2021 - 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 Rainha, no Bairro Almir 

Gabriel; n° 177/2021 - 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 Passagem Fé em Deus, no Bairro Almir 

Gabriel; n° 178/2021 - 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 Passagem Pedreirinha, no Bairro Almir 

Gabriel; n° 179/2021 - 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 Rejane Guimarães, no Bairro Almir 

Gabriel; e n° 180/2021 - 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 Nestor Guimarães, no Bairro 

Almir Gabriel. As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, à votação em 

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

Pastor Rodvaldo solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em 
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bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo n° 1458/2022 - Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos 

órgãos competentes a drenagem da Alameda Flor, localizada na Agrovila São Pedro, 

bairro Nova Marituba; n° 1459/2022 - Indicando que a Prefeita Municipal, providencie 

junto aos órgãos competentes a pavimentação asfáltica da Alameda Flor, localizada na 

Agrovila São Pedro, bairro Nova Marituba; n° 1460/2022 - Indicando que a Prefeita 

Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a drenagem da Alameda São 

Benedito, localizada na Agrovila São Pedro, bairro Nova Marituba; n° 1461/2022 - 

Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a 

pavimentação asfáltica da Alameda São Benedito, localizada na Agrovila São Pedro, 

bairro Nova Marituba; e n° 1462/2022 - Indicando que a Prefeita Municipal, 

providencie junto aos órgãos competentes a drenagem na passagem Açaizal, localizada 

na Agrovila São Pedro, bairro Nova Marituba. As matérias foram submetidas à 

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

Indicações n° 1699/2022, n° 1700/2022, n° 1708/2022, n° 1709/2022, e n° 1723/2022 

de autoria do Vereador Anderson Rocha foram retiradas de pauta pela ausência do 

autor. Indicação n° 1728/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva, Indicando que a 

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

câmeras de segurança e monitoramento eletrônico na Passagem Bom sossego com a 

esquina da 1º de janeiro e Travessa São Francisco, no Bairro União. A matéria foi 

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

Indicações n° 1734/2022, n° 1735/2022, n° 1736/2022, n° 1737/2022 e n° 1738/2022 

de autoria do Vereador Felipe Brito foram retiradas de pauta pela ausência do autor. 

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

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

Indicações de autoria do Vereador Junior Amaral n° 1771/2022 - Indicando que a 

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

Drenagem, Pavimentação Asfáltica e Demais Serviços necessários, na Passagem Boa 

Vista (Entre Rua Boa Vista e Rua Pedro Mesquita) localizada no bairro no Boa Vista 

em Marituba; n° 1772/2022 - Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao 
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setor competente, os serviços de Limpeza, Drenagem, Pavimentação Asfáltica e 

Demais Serviços necessários, na Passagem Nicolino (Entre Rua Novo Horizonte e Rua 

da AZPA) localizada no bairro no Novo Horizonte em Marituba; n° 1773/2022 - 

Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, os serviços 

de Limpeza, Drenagem, Restauração Asfáltica e Demais Serviços necessários, na Tv. 

São Paulo (Comunidade do Japão, Entre Passagem Santiago e Santa Teresa) localizada 

no bairro no Decouville em Marituba; n° 1774/2022 - Indicando que a Prefeita 

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

Restauração Asfáltica e Demais Serviços necessários, na Tv. São Pedro (Comunidade 

do Japão) localizada no bairro no Decouville em Marituba; e n° 1786/2022 - Indicando 

que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, Reforma e Ampliação 

com acesso para BR 316, do Mercado Simão Jatene, localizada no bairro no Centro em 

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

Junior Amaral referiu-se sobre a proposição que trata da reforma do Mercado 

Municipal “Simão Jatene”, que há tempos necessita de uma reforma estrutural, 

principalmente, em virtude dos alagamentos. Considerou importante a ampliação do 

estacionamento e a abertura do Mercado para a Rodovia BR 316, tendo em vista de que 

o mesmo não tem acesso para esta Rodovia, aumentando, assim, o fluxo de clientes no 

Mercado Municipal, crescendo, também a circulação de renda e geração de emprego. 

Finalizou solicitando o apoio dos pares pela aprovação de suas matérias.  Não havendo 

mais discussão, as matérias foram submetidas à votação em bloco, sendo aprovadas 

por unanimidade. Indicação n° 1787/2022 de autoria do Vereador Manelzinho Rocha - 

Indicando que a Prefeita Municipal providencie a CONSTRUÇÃO de um banheiro 

público na praça de alimentação do Residencial “Viver Melhor Marituba”, bairro Novo 

Horizonte. A matéria foi submetida à discussão, onde, o autor, o Vereador 

Manelzinho Rocha após cumprimentar a todos os presentes falou que esteve presente 

na praça de alimentação do Conjunto Viver Melhor sendo um espaço construído pelos 

comerciantes no que estão se organizando para que seja de fato uma praça de 

alimentação, um local que estão organizando em associação e pedem o apoio do poder 

público, pois acha muito justo apoiar o comércio local. Há muitos espaços de comercio 
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desordenado no município. Mas na praça estão padronizando os vendedores e tendo os 

devidos cuidados, possibilitando o emprego para mais de quinze pessoas, sendo 

trabalhadores que dependem daquela renda. Pediu o apoio dos pares junto ao poder 

executivo para construção de banheiros públicos. Tomou a frente da questão em pedir 

uma reunião com os secretários Coaraci Dias da SEIDUR e do Oziel Monteiro da 

SEDETER os quais estão à frente da fiscalização e cumprimento do código de postura 

do município. O primeiro paço é ter comerciantes com o pensamento organizado. Neste 

contesto pediu pela construção dos banheiros no espaço público. Dar apoio aos 

comerciantes locais que buscam o desenvolvimento de Marituba. Não havendo mais 

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

unanimidade. 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° 1789/2022 - Indicando que a Prefeita 

Municipal, providencie junto ao setor competente a ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) ao imóvel que seja de 

propriedade e residência do contribuinte, cônjuge e/ou filhos dos mesmos que 

comprovadamente sejam portadores de Neoplasia Maligna (Câncer) ou outras doenças 

consideradas graves; n° 1790/2022 - Vereador Boni "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a REFORMA DA UBS SÃO 

FRANCISCO do bairro São Francisco; n° 1791/2022 - Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a REFORMA DA UNIDADE DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) - Betânia do bairro Pedreirinha; e n° 1792/2022 - 

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

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO na Praça Jarbas Passarinho, 

localizado no bairro Dom Aristides. As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, à votação em 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. 
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Requerimentos de autoria do Vereador Allan Besteiro n° 187/2021 - Que a Prefeita 

Municipal providencie a implantação de ciclovia em toda extensão da Rua Alfredo 

Calado; n° 189/2021 - Que a Prefeita Municipal providencie dar incentivo ao lazer aos 

idosos com atividades programadas por profissionais como ioga, educação física, 

dança, etc.; n° 190/2021 - Que a Prefeita Municipal providencie implantação do 

programa PROERD – Programa Educacional de Resistência as Drogas e à violência, 

tem como objetivo prevenir através de palestras nas escolas de todo o município, a 

violência e o uso indevido de drogas; n° 191/2021 - Que a Prefeita Municipal 

providencie a implantação do Programa Bombeiro Mirim nas Escolas Municipais; e n° 

193/2021 - Que a Prefeita Municipal providencie o controle das emissões sonoras e 

controle da poluição visual. 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 

Pastor Rodvaldo, após cumprimentar a todos, externou sua alegria e satisfação em 

fazer parte deste Parlamento com Vereadores comprometidos com os princípios e 

valores cristãos, bem como, defensores das famílias e dos direitos das crianças. 

Informou que esteve reunido com a Ex-Ministra Damares Alves, membros e líderes 

eclesiásticos da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde foi repassado alguns dados 

estatísticos, alarmantes e preocupantes, sobre o combate e a violência contra as 

famílias. Destacou que os princípios estão sendo invertidos, com a intenção da 

destruição dos valores da família e das crianças, travando uma verdadeira guerra do 

“bem contra o mal”. Disse que se vive uma batalha espiritual onde o inimigo está se 

levantando com a intenção de destruir famílias, começando com as crianças. Em 

reunião na ONU, a ex-ministra, ficou surpresa quando os líderes mundiais dos direitos 

humanos disseram que consideram o Brasil como a nação que mais produz vídeos 

eróticos com crianças; a nação que mais pratica pedofilia. Reproduzindo as palavras da 

ex-ministra Damares Alves, questionou como pode “uma nação que se considera cristã, 

que já recebeu o nome de “Terra de Santa Cruz”, receber este rótulo de maior nação 
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com teor pornográfico com crianças. Destacou que foi foram realizadas inspeções em 

diversos lugares, onde foram constatados crimes contra crianças, sendo aprendido o 

computador de um suspeito que continha cerca de mais de dois mil vídeos eróticos com 

crianças. Registrou que o fato mais interessante e espantoso foi que o juiz absolveu o 

cidadão dizendo que os vídeos que o mesmo possuía era de seu desfrute e deleite 

pessoal, que não oferecia danos ou prejuízos a qualquer outra pessoa. Imaginem, 

crianças senso erotizadas, abusadas, com direitos usurpados, principalmente, de defesa 

e aqueles que poderiam coibir este tipo de abuso, através da justiça, não as defendem. 

Segundo relatórios da ONU de 2018, já destacavam que o Brasil era a pior nação do 

mundo para uma criança nascer, principalmente, as do sexo feminino, tendo em vista o 

alto índice de violência contra as mulheres, de feminicídios. Parabenizou o autor do 

Projeto de Lei que inibe e proíbe a sexualização das crianças, bem como, o autor do 

Projeto de Lei que proíbe a linguagem “neutra” dentro das escolas e instituições deste 

Município. Ressaltou que o trabalho de um pastor, de um líder religioso, de um chefe 

de família, de um Estado, de uma Casa de Leis e da Justiça, é cuidar e defender as 

crianças. Finalizou considerando um verdadeiro absurdo, um ex-presidente e 

novamente candidato, defendendo o aborto. Questionou como o Brasil pode ser 

considerado um País cristão quando se defende o assassinato de crianças ainda dentro 

do ventre de suas mães. Que Deus tenha misericórdia desta nação e tire do Poder 

aqueles que se levantam contra o princípio primordial, que é a defesa da vida. Por sua 

vez o Vereador Antonio Armando Júnior na tribuna após saudar a todos os presentes 

falou que não poderia deixar de retomar o assunto quanto ao “Lixão” do aterro 

sanitário, tentou acessar o processo quanto a tratativa da continuidade do aterro junto 

ao tribunal de justiça do estado e não conseguiu, possivelmente foi colocado pelo 

desembargador como segredo de justiça, talvez  para que não possam acompanhar. Mas 

para que não digam que esta Câmara não se manifesta e não faz a sua parte, vem 

retomar o assunto, para que vejam que os vereadores se manifestam não só com 

palavras ou através de proposituras nesta Casa ou na Assembleia Legislativa, mas 

continuam na campanha de meio ambiente de reciclagem de lixo nas escolas, onde as 

crianças aprendam desde cedo, como deve ser tratado o lixo desde o inicio de sua 
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formação. E assim possam dar uma destinação correta e possam dar um paço junto à 

Promotoria de Justiça e dar uma destinação correta ao lixo e os demais pares possam 

apoiar este projeto que institui o Programa Lixo Reciclado nas escolas da rede pública 

municipal de Marituba. 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 onze 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, 07 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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