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ATA DA 48ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. 

 

Aos cinco dias do mês de maio 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 Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro. 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: Manelzinho Rocha, Allan Besteiro, Anderson Rocha, 

Devaldo Valente, Pastor Rodvaldo, Sóriclis Silva, Serra, Raimundo Carneiro, Flávio 

Farias, Alexandra Moura, Boni e Junior Amaral. Havendo quórum, oportunamente, o 

Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Gilberto Souto, solicitando, em 

seguida, ao Vereador Sóriclis Silva que fizesse a leitura de um texto bíblico (Sl 42, 1-

5). E quando eram, pontualmente, nove horas e vinte e um 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 da Ata da 

Sessão anterior, o qual informou que a Ata nº 047/2022, da Sessão Ordinária, realizada 

no dia 28 de abril de 2022, encontra-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 381/2022- 

IPHAN/PA, do Instituto do Patrimônio histórico e Artístico Nacional, informando esta 

Casa de Leis sobre a composição da atual gestão do Comitê Gestor da Salvaguarda do 

Carimbó, assim como em anexo o exemplar do Plano de Salvaguarda do Carimbó;  

Ofício nº 002/2022 - ALMARI, da Academia de Letras Maritubense, solicitando o 
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espaço da Câmara Municipal para a realização da 1ª posse dos integrantes da 

Academia de Letras Maritubense que ocorrerá no dia 04 de junho de 2022, às 16h00; 

E-mail da Câmara dos Deputados, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização 

Financeira, encaminhando anexos das transferências de recursos da União 

(constitucional, legal e voluntária) ao município de Marituba;  E-mail do Centro 

Integrado de Educação - EPP, "UNICORP - FACULDADE", solicitando o Plenário 

da Câmara Municipal para a realização de Palestras motivacionais a ser realizado no 

dia 10/05/2022 a partir das 15h00 às 16h00.  Lido o Expediente, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, inscritos através de processo eletrônico, 

para os Pronunciamentos iniciais. Não havendo 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° 

134/2022 de autoria do Sóriclis Silva (Justiça); Projeto de Decreto Legislativo n° 

003/2022 de autoria do Vereador Júnior Amaral (Justiça); Projeto de Decreto 

Legislativo n° 004/2022 de autoria do Vereador Serra (Justiça); Projeto de Decreto 

Legislativo n° 007/2022 de autoria do Vereador Antônio Armando Júnior (Justiça); 

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° 676/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (votação); 

Requerimento n°677/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (votação); 

Requerimento n°680/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (votação); 

Requerimento n° 681/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (votação); 

Requerimento n° 682/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (votação); 

Requerimento n° 771/2021 de autoria Vereador Gilberto Souto (votação); 

Requerimento n° 788/2021 de autoria Vereador Gilberto Souto (votação); Indicação 

n° 024/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 186/2021 de 
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autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 187/2021 de autoria do 

Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 188/2021 de autoria do Vereador 

Flávio Farias (votação); Indicação n° 189/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias 

(votação); Indicação n° 969/2021 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); 

Indicação n° 1455/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação 

n° 1720/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 

1721/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 1724/2022 

de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 548/2021 de autoria 

do Vereador Felipe Brito (votação); Indicação n° 1739/2022 de autoria do Vereador 

Felipe Brito (votação); Indicação n° 1740/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito 

(votação); Indicação n° 1741/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito (votação); 

Indicação n° 1742/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito (votação);Indicação n° 

1586/2022 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (votação); Requerimento 

n° 3796/2022 de autoria do Vereador  Antonio Armando Júnior (votação); Indicação 

n° 1808/2022 de autoria Vereador Sóriclis Silva (votação);Indicação n° 1809/2022 de 

autoria Vereador Sóriclis Silva (votação); Indicação n° 1810/2022 de autoria Vereador 

Sóriclis Silva (votação); Indicação n° 1147/2021 de autoria do Vereador Devaldo 

Valente (votação); Requerimento n° 147/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro 

(votação); Requerimento n° 148/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro 

(votação); Requerimento n° 150/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro 

(votação); Requerimento n° 155/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro 

(votação); e Requerimento n° 164/2021 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: Allan Besteiro, Felipe Brito, Junior Amaral, Raimundo Carneiro, 

Antonio Armando Júnior, Flávio Farias, Manelzinho Rocha, Serra, Anderson Rocha, 

Devaldo Valente, Pastor Rodvaldo, Sóriclis Silva, Boni e Alexandra Moura. 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 
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aprovação Plenária a Ata nº 047/2022, da Sessão Ordinária realizada no dia 28 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.° 134/22 - Vereador Soriclis Silva "DISPÕE SOBRE 

A CRIAÇÃO DO AGENTE DE TRÂNSITO MIRIM NO ÂMBITO DO MUNICIPIO 

DE MARITUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para receber análise e parecer; Projeto de Decreto Legislativo 

n.° 003/22 - Vereador Júnior Amaral "“Concede o título honorífico Honra ao Mérito 

ao Senhor Raimundo Leão Ferreira Filho “Mestre Curica” e dá outras providências”". 

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

Projeto de Decreto Legislativo n.° 004/22 - Vereador Serra "“ Concede o Título 

Honorífico de Cidadão Maritubense a Jesanias Calderaro Pereira e dá outras 

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

análise e parecer e  Projeto de Decreto Legislativo n.° 007/22 - Vereador Antonio 

Armando Junior "Concede o título honorífico de cidadão Maritubense ao Senhor 

Rodrigo Magno Lopes Ribeiro e dá outras províncias" A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para receber análise e 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.° 464/21 - "Que a Prefeita Municipal determine ao 

setor competente a execução de serviços de revitalização de pintura e colocação de 

sinalização prévia na vertical e horizontal das lombadas físicas, na extensão da Rua da 

Cerâmica, no perímetro entre BR 316, (Bairro Novo) e Oitava Rua, (Bairro São 

Francisco)." n.° 468/21 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a 

execução de serviços de padronização de lombadas segundo o Conselho Nacional de 

Trânsito – COTRAN e a sinalização vertical e horizontal, na Avenida João Batista 

entre a BR 316 e Rua Reijane Guimarães, no bairro Almir Gabriel. n.° 492/21 - 

Vereador Raimundo Carneiro "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 Damasco, Comunidade 
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Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara.  n.° 493/21 - "Que a Prefeita Municipal determine 

ao setor competente a construção/adequação de espaço/sala com estrutura, 

aparelhamento e profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de 

tratamento fisioterápico, anexo a Unidade de Saúde da Família São João, Bairro São 

João. n.° 497/21 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução 

de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem Filadelfia, entre a 

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 através de processo eletrônico. As matérias do Vereador Gilberto Souto, 

Requerimentos n° 676, 677, 680, 681, 682, 771 e n° 788/2021 foram retirados de 

pauta por ausência do autor das matérias; 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.° 

024/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os serviços 

de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Rua Primeiro de Janeiro, no Bairro Dom Aristides".  n.° 186/21 - 

"Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de 

drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Passagem Valente, no Bairro Dom Aristides".  n.° 187/21 - 

Vereador Flávio Farias "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, calçadas e sinalização da via, respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Santa Rita, Rua Chaves Rodrigues, 

no Bairro Pedreirinha". n.° 188/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto ao 

setor competente os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto 

e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Medeiros, no Bairro 
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Pedreirinha" e Indicação n.° 189/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto ao 

setor competente os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto 

e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Fé em Deus, no Bairro 

Pedreirinha".  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 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.° 969/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie, junto aos órgãos competentes, as placas de identificação das travessas a 

seguir: WE 9, WE 10, WE 11, WE 12, WE 13, WE 14, WE 15 e WE 16, no conjunto 

Beija Flor, Bairro Nova Marituba. ". n.° 1455/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal, providencie junto aos órgãos competentes a pavimentação asfáltica na 

passagem Jeová Jiré localizada na Agrovila São Pedro, bairro Nova Marituba".  n.° 

1720/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto aos órgãos 

competentes a contratação de monitor escolar, dois porteiros (sexo masculino), para o 

Núcleo Infantil Cordeirinho situado na Rua Manoel Souza 651, bairro Pedreirinha".  

n.° 1721/22 - " Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto aos órgãos 

competentes a contratação de profissional de psicologia para CRAS Emanuel Rocha 

localizado na Alameda Rocha Bastos nº 16 bairro, Decouville. " e  n.° 1724/22 - 

"Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto aos órgãos competentes a troca 

da tubulação de esgoto, que está danificada localizado na Rua Vinte e Um de Abril, 

esquina com a Rua Antônio Bezerra Falcão, bairro Centro".  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.° 

548/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os serviços 

de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

meio fio com caneletas na Passagem Xavier, Bairro Pedreirinha. ".  n.° 1739/22 - 
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"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 Santo Amaro".  n.° 1740/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

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

monitoramento das áreas externas e internas da Escola Municipal Dr. Alcântara".  n.° 

1741/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, 

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

da Escola Municipal Prof. Nadeia Guimarães dos Santos".  n.° 1742/22 - "Indicando 

que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a implantação de 

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

Municipal de Educação Infantil Creche Dr. Marcello Candia". 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 

Antonio Armando Júnior solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

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

Vereador Antonio Armando Júnior  n.° 1586/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de limpeza, capinagem e 

desobstrução de valas na Alameda Medeiros, Bairro Pedreirinha. " e Requerimento n.° 

1270/22 - "Requerendo que a Câmara Municipal de Marituba providencie a realização 

de Sessão Solene em homenagem à criação da subseção da OAB Marituba".  As 

matérias foram submetidas à discussão, em seguida, à votação, 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.° 1808/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente, a execução dos serviços de reforma e pintura do Ginásio Poliesportivo de 

Marituba".  n.° 1809/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie a realização 

de um convênio com a fundação Hemopa juntamente com o Governo do Estado do 

Pará, para que seja implantado nas dependências do Hospital de Urgência e 

Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues uma unidade de hemoterapia (banco de 
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sangue), no Município de Marituba" e  n.° 1810/22 - "Indicando que a Prefeita 

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

segurança e monitoramento eletrônico na travessa. Nossa Senhora da Paz entre Rua do 

Fio e Rua Primeira, no Bairro Novo". As matérias foram submetidas à discussão, em 

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

eletrônico. Indicação de autoria do Vereador Devaldo Valente  n.° 1147/21 -  

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

serviços de drenagem e pavimentação asfáltica na passagem São Luiz no bairro Novo 

Horizonte". A matéria foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo 

aprovada 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.° 147/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Decouville". n.° 

148/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e 

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

asfáltica da Alameda 5 estrelas, Bairro Uriboca". n.° 150/21 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie a implantação Programa de Prevenção a Gravidez Indesejada – 

PROGESTA". n.° 155/21 - "Que a Prefeita Municipal prividencie a conclusão da 

quadra poliesportiva da escola Municipal Emília Clara de Lima". n.° 164/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie instalar um semáforo, faixa de pedestre e placas 

toponímicas, no cruzamento das Ruas Antônio Bezerra Falcão com Rua Primeiro de 

Maio, no Bairro Centro".  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. Não havendo 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 quarenta e sete minutos. E para constar, foi lavrada a presente Ata, que 
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depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o 

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

Marituba/PA, 05 de maio 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- 
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