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ATA DA 50ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2022. 

 

Aos dezenove 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 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: Anderson Rocha, Antonio 

Armando Júnior, Allan Besteiro, Flávio Farias, Gilberto Souto, Manelzinho Rocha, 

Pastor Rodvaldo, Sóriclis Silva, Junior Amaral, Boni e Devaldo Valente. Havendo 

quórum, oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador 

Raimundo Carneiro, solicitando, em seguida, ao Vereador Manelzinho Rocha que 

fizesse a leitura de um texto bíblico (Jo 15, 9-11). E quando eram, pontualmente, 

nove horas e vinte e seis 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 049/2022, da Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de maio 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: Mensagem nº 026/2022, da Procuradoria Geral 

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

077/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por 
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esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 587, de 01 de fevereiro de 2022, 

declara como Patrimônio Cultural e Imaterial do Município de Marituba o Concurso 

da Fanfarra e Bandas de Marituba – CONFABAM; Mensagem nº 027/2022, da 

Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi sancionado o 

Projeto de Lei nº 112/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente 

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 589, de 18 de março de 

2022, dispõe sobre a criação da Semana de conscientização sobre a Síndrome de 

DOWN e dá  outras providências; E-mail/Convite - PNPC/TCU, convidando os 

Senhores vereadores para participarem da Segunda Etapa do Programa Nacional de 

Prevenção à Corrupção que acontecerá dia 19 de maio, às 10h, com transmissão ao 

vivo pelo canal do TCU no Youtube; Ofício Circular nº 03/2022 – A Prefeitura de 

Marituba através da Secretaria de Trânsito e Transporte - SETRAN – convidando 

esta Augusta Casa de Leis a participarem do evento em alusão ao MAIO 

AMARELO que ocorrerá na praça matriz do Menino Deus, neste sábado, dia 21 de 

maio a partir das 08h e Ofício nº 152/2022 – SEHAB – Convidando esta Casa de 

Leis a participar de um evento técnico de capacitação do Núcleo Gerenciamento de 

Processamento de Regularização fundiária Urbana (NGRU) ministrada pelo Núcleo 

de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da UFPA que irá ocorrer no dia 23 de maio 

de 2022 (segunda-feira) das 8h30, às 12h na Escola Municipal Renausto Amanajás 

na Avenida João Paulo II.  Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores, inscritos através de processo eletrônico, para os 

Pronunciamentos iniciais. Por inscrição o Vereador Anderson Rocha na tribuna 

após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores e pessoas presentes na galeria, em 

nome do Líder de Governo Vereador Sóriclis Silva fez referencia a Prefeita Patrícia 

Mendes quanto às informações veiculadas na internet quanto às ruas esburacadas e 

enlameadas. Falou que Marituba não nasceu ontem, e ao visitar uma rua, uma 

moradora disse que tal rua só vira asfalto na época do então prefeito Antônio 

Armando. As pessoas falam mal dos vereadores, que os mesmos não fazem nada, 

enquanto não tem o que falar da Prefeita que está todos os dias nas ruas trabalhando 



             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

3 

 

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 

e buscando as soluções. Pediu que as pessoas que desconheçam o trabalho do 

legislador viessem até esta Câmara para comprovar os feitos, como disse o 

Vereador Boni, precisam criar uma cartilha e informar a função do vereador que 

todos os dias apresentam Requerimentos, Indicações, Projetos de Lei e discussões, 

sendo o combustível do Executivo. Muito o entristece quando falam besteiras dos 

quinze vereadores desta Casa. Registrou que não fala mal e nem critica a oposição. 

Mas que façam uma oposição inteligente. Em aparte o Vereador Gilberto Souto 

falou que é verdade que a Prefeita está há um ano e cinco meses trabalhando direto 

na distribuição do asfalto, na reforma das escolas e postos de saúde, mesmo tendo 

recebido uma herança maldita do governo passado, sendo o mais corrupto que esse 

município já viu, com muitos escândalos, tendo vários secretários condenados nas 

prestações de contas. Afirmou que se o ex-governo muito não fez, foi porque não 

quis fazer.  Sendo vereador de terceiro mandato é testemunha da dificuldade de 

obter consultas medicas nesta Cidade, porém parabenizou a atual Prefeita pelo 

trabalho que vem executando e a união desta Casa. Em aparte o Vereador Sóriclis 

Silva parabenizou o Vereador Anderson Rocha que tem feito um trabalho brilhantes 

através desta Casa, assim como a prefeita Patrícia Mendes pelo cuidado que tem 

para como o povo, não somente pela política, mas pelo bem estar de Marituba. Hoje 

estando Vereador sente-se a vontade em estar nas ruas para acompanhar o que esta 

sendo feito, pois não é o vereador que asfalta, constrói ou reforma, mas sim solicita 

e pede para ser atendido. E a prefeita na medida do possível tem atendido cada 

pedido, independente de situação ou oposição. Concluiu o Vereador Anderson 

Rocha informando que há um aplicativo no Play Store da Câmara onde mostra as 

atividades dos Vereadores e se o Executivo não atende, não é culpa do legislador. 

Defende os quinze vereadores por ver o empenho de cada um nas ruas e nesta Casa. 

Agradeceu pela oportunidade.  Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi 

franqueada às Lideranças Partidárias, através de processo eletrônico. 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 
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favorável ao Projeto de Lei nº 126/2022 (votação); Projeto de Lei do Executivo n° 

126/2022 (1ª Discussão/Votação); Requerimento n° 408/2021 de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 411/2021 de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 426/2021 de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 444/2021 de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 447/2021 de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro (votação); Requerimento n° 747/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n°789/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n°7910/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n° 792/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n° 1044/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n° 1797/2022 de autoria 

Vereador Gilberto Souto (votação); Requerimento n° 1868/2022 de autoria 

Vereador Gilberto Souto (votação); Indicação n° 196/2021 de autoria do Vereador 

Flávio Farias (votação); Indicação n° 197/2021 de autoria do Vereador Flávio 

Farias (votação); Indicação n° 198/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias 

(votação); Indicação n° 199/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); 

Indicação n° 200/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação 

n° 794/2021 de autoria do Vereador Manelzinho Rocha (votação); Indicação n° 

970/2021 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 

1091/2021 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 

1467/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 

1726/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 

1764/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 

1747/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito (votação); Indicação n° 1760/2022 

de autoria do Vereador Felipe Brito (votação); Indicação n° 1761/2022 de autoria 

do Vereador Felipe Brito (votação); Indicação n° 1799/2022 de autoria do 

Vereador Felipe Brito (votação); Indicação n° 1802/2022 de autoria do Vereador 

Felipe Brito (votação); Indicação n° 1814/2021 de autoria Vereador Sóriclis Silva 
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(votação);Indicação n° 1834/2022 de autoria Vereador Sóriclis Silva (votação); 

Indicação n° 1836/2022 de autoria Vereador Sóriclis Silva (votação); Moção de 

Pesar n° 011/2022 de autoria Vereador Sóriclis Silva (votação); Moção de Pesar 

n° 012/2022 de autoria Vereador Sóriclis Silva (votação); Indicação n° 1838/2022 

de autoria Vereador Antonio Armando Júnior (votação); Indicação n° 1840/2022 

de autoria Vereador Devaldo Valente (votação); Indicação n° 1867/2022 de autoria 

Vereador Júnior Amaral (votação); Indicação n.° 1869/22 - Vereadora Alexandra 

Moura (votação); Requerimento n° 206/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro (votação); Requerimento n° 207/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro (votação); Requerimento n° 209/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro (votação); Requerimento n° 210/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro (votação); e Requerimento n° 211/2021 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: Anderson Rocha, Antonio Armando Júnior, Devaldo 

Valente, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Sóriclis Silva, Junior Amaral, Boni, 

Felipe Brito, Serra, Flávio Farias, Allan Besteiro e Manelzinho Rocha. 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 049/2022, da Sessão Ordinária 

realizada no dia 12 de maio de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade através 

de processo eletrônico. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a deliberação da 

matéria em pauta: Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 

126/2022. Não havendo discussão e submetida à votação eletrônica, foi aprovada 

por unanimidade; Projeto de Lei do Executivo n.° 126/22 - Executivo Municipal 

"Dispõe sobre a Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - 

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

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



             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

6 

 

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 

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

e adota outras providências".  Não havendo discussão e submetida a votação 

eletrônica, foi aprovada por unanimidade.  Por Questão de Ordem, os 

Requerimentos do Vereador Raimundo Carneiro n.° 408, 411, 426, 444 e 

447/21. Foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias. 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.° 747/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a implantação e construção do Centro POP no Município de Marituba 

". n.° 789/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a construção de um Posto de 

Saúde no Campina Verde, Bairro Uriboca". n.° 791/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a construção de uma Quadra coberta na Escola João Milton 

Dantas.(RR136017)". n.° 792/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a criação 

da Feira da Economia Solidária. ". n.° 1044/21 - "Que a prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente a solicitação de aulas de reforço para alunos 

de 1º ao 5º ano". E Indicações de autoria do Vereador Gilberto Souto n.° 1797/22 

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

implantação de uma sala de informatica para a Escola Municipal de ensino Infantil e 

Fundamental EUDAMIDAS LOPES DE MIRANDA no Municipío de Marituba". 

n.° 1868/22 - "Indicando, que seja oficiado a Sra. Patrícia Mendes, Exma. Prefeita 

Municipal QUE PROVIDENCIE JUNTO AO SETOR COMPETENTE A 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUA, TERRAPLENAGEM, 

DRENAGEM, ASFALTAMENTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 

PIÇARREIRA NO BAIRRO SANTA CLARA, NO MUNICÍPIO DE 

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.° 196/21 - "Que a Prefeita Municipal 
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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 Cural-Úna, no Bairro Dom Aristides".n.° 197/21 - "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 Curuçá, no Bairro Dom Aristides". n.° 198/21 - "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 Dez, no Bairro Novo".n.° 199/21 - "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 Doze, 

no Bairro Novo". n.° 200/21 - "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 Inácio Gabriel, Passagem 

Vilhena, Alameda Bom Jesus, no Bairro Dom Aristides.". 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 

Manelzinho Rocha n.° 794/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de uma praça com quadra poliesportiva coberta, climatização das salas 

de aulas e revisão elétrica, na escola EMEIF Julia Freire no Bairro, Bela Vista. ". A 

matéria foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo aprovada 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 
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Rodvaldo n.° 970/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie, junto aos órgãos 

competentes, as placas de identificação das travessas a seguir: WE 17, WE 18, WE 

19, WE 20, WE 21, WE 22 e WE 23, no conjunto Beija Flor, Bairro Nova 

Marituba. ". n.° 1091/21 - "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto 

aos órgãos competentes a pavimentação asfáltica na passagem Xavier bairro São 

José".n.° 1467/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos 

órgãos competentes a pavimentação asfáltica da passagem São José localizada na 

Agrovila São Pedro, bairro Nova Marituba". n.° 1726/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto aos órgãos competentes a reconstrução do muro do 

CRAS Emanuel Rocha, localizado na Alameda Rocha Bastos nº 16 bairro 

Decouville, " n.° 1764/22 - "Indicação que a Prefeita Municipal providencie junto 

aos órgãos competentes a compra de medicamentos básicos, materiais de curativos 

e EPI’S: máscara, luvas e capotes, para o Posto de Saúde José Coelho Serrão, 

localizado na Rua Sagri, nº 121-175 no bairro Boa Vista". 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.° 1747/22 - "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 Parque das Palmeiras". n.° 1760/22 - 

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

implantação de redutores de velocidade (lombadas) na Travessa Boa Vista, entre as 

Ruas Raimundo Barbosa Santana e Pedro Mesquita, no Bairro Boa Vista". n.° 

1761/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a implantação de câmeras de vídeo monitoramento das áreas externas e 

internas da Escola Eduardo Lauande". n.° 1799/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, para que sejam oferecidos cursos 

profissionalizantes para os trabalhadores que atuam na limpeza da cidade. ". n.° 



             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 

1802/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, para que seja incluso, “prevenção à violência doméstica”, como tema 

transversal no currículo básico das escolas municipais de 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 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.° 1814/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

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

e monitoramento eletrônico na Praça do Beija- Flor, localizada na Avenida Central 

no Bairro Nova Marituba".  n.° 1834/22 - "Indico na forma regimental e após 

manifestação o soberano plenário que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de 

Marituba, que providencie junto ao setor competente, em parceria com a empresa 

Equatorial a instalação da rede de energia elétrica e iluminação pública com postes, 

fiação e equipamentos, para a comunidade Bom sossego, localizado no Bairro Novo 

Horizonte".  n.° 1836/22 - "Indico na forma regimental e após manifestação o 

soberano plenário que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Marituba, que 

providencie junto ao setor competente, a execução dos serviços de colocação de 

tubo de esgoto na rua Bom Sossego no Bairro Novo Horizonte". Moção de Pesar 

n.° 011/22 - "Que manifesta solidariedade e solicita o encaminhamento da presente 

MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento do Sargento Raimundo Nonato Menezes 

Pereira, conhecido como “Sargento Nonato”, ocorrido no dia 15 de maio de 2022". 

Moção de Pesar n.° 012/22 - "Que manifesta solidariedade e solicita 

encaminhamento da presente MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento do Ex-

vereador deste Poder Sr. Ademir Ferreira dos Santos, conhecido como “Pr. 

Ademir”, ocorrido no dia 13 de maio de 2022".  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 Antonio 

Armando Júnior n.° 1838/22 - "INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
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a adesão ao Programa Internet Brasil do Governo Federal, que leva acesso a internet 

de forma gratuita a todos os estudantes de famílias inscritas no CadÚnico, 

garantindo, com isso, maior acesso a informações e educação mais igualitária a 

todos os alunos da rede municipal de ensino no município de Marituba". . A matéria 

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

através de processo eletrônico. Indicação de autoria do Vereador Devaldo 

Valente  n.° 1840/22 - "INDICO, na forma regimental e após manifestação do 

soberano Plenário, que seja oficiado à Exma. Prefeita Municipal, para que 

providencie junto ao setor competente a pavimentação asfáltica e iluminação na 

Passagem JAU, que fica localizada na estrada da Pirelli no Bairro Decouville". . A 

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

unanimidade através de processo eletrônico. Indicação de autoria do Vereador 

Junior Amaral  n.° 1867/22 - "Indico na forma regimental que seja oficiado a 

Exma. Prefeita Municipal, para que providencie junto ao setor competente, a 

Roçagem, Pintura, Conserto do barracão e Reforma da Praça e dos Espaços 

Esportivos (Campo de futebol, Quadra de vôlei e Campo de areia) do Centro 

Comunitário – CECON, localizado na Rua Alfredo Calado no bairro do Mirizal em 

Marituba-PA".  A matéria foi submetida à discussão, em seguida, à votação, sendo 

aprovada por unanimidade através de processo eletrônico. Por Questão de 

Ordem, a Indicação  da Vereadora Alexandra Moura n.° 1869/22. Foi retirada 

de pauta por ausência da autora da matéria.  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.° 206/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie implantação de um micro sistema de abastecimento de água que atenda 

as necessidades dos moradores da comunidade Guaraçuco. ". n.° 207/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie implantação de um micro sistema de abastecimento 
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de água que atenda as necessidades dos moradores do Residencial Jardim 

Decouville". n.° 209/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a construção de 

Centro Comunitário de Multiuso no Albatroz, Bairro Santa Lúcia.". n.° 210/21 - 

"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de Centro comunitário de 

Multiuso no Bairro Novo Horizonte". n.° 211/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie limpeza e desobstrução de valas, em toda extensão da Rua Antônio 

Bezerra Falcão 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 dez horas e cinco minutos. E para constar, foi 

lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros 

da Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades legais e para que produza 

seus legítimos efeitos. Marituba/PA, 19 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- 
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