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ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. 

Aos vinte e seis 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, Alexandra Moura, 

Manelzinho Rocha, Felipe Brito, Serra, 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 Serra 

que fizesse a leitura de um texto bíblico (Sl 37,4-5). E quando eram, pontualmente, nove 

horas e trinta e sete 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 

050/2022, da Sessão Ordinária, realizada no dia 19 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: 

Ofício nº 234/2022-GAB/SEDAP, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da 

Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca, convidando os Senhores Vereadores da 

Câmara Municipal de Marituba a participarem da 10º Feira da Agricultura Familiar, com 

tema "Nos Trilhos da Sustentabilidade", que acontecerá no dia 27 de maio de 2022, com 

início às 08h00, previsão de término às 12h00, na Praça Matriz de Marituba. Atestado 

Médico HSM, atestando que o Vereador Raimundo Carneiro deverá se afastar de suas 

atividades no período de 10 (dez) dias, a partir de 19 de maio de 2022.  Lido o 

Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, inscritos 
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através de processo eletrônico, para os Pronunciamentos iniciais.  Aberta a inscrição no 

processo eletrônico. Não havendo oradores inscritos, a palavra foi franqueada às 

Lideranças Partidárias, através de processo eletrônico. Inscrito o Vereador Pastor 

Rodvaldo pela liderança do PTB, na tribuna após saudar a Mesa Diretora e a todos os 

presentes, enalteceu a atuação dos Deputados Estaduais, pois aprendeu com os pais que 

precisam estar atentos àqueles que de fato se preocupam com o município de Marituba e 

não são os que se apresentam somente na época de campanha eleitoral, mas aqueles que se 

encontram preocupados e inseridos na administração fez menção ao Deputado Paulo 

Bengson que esteve reunido com a prefeita Patrícia Mendes onde destinou cerca de 2,6 

milhões de verbas para enfrentamento da pandemia e que agora ficou acertado o envio de 

mais 2,5 milhões para construção do portal na entrada e saída da cidade de Marituba. 

Agradeceu pela emenda concedida pelo Deputado Martinho Carmona destinada ao 

asfaltamento de ruas e avenidas do município, como na Comunidade nova Jerusalém, a 

Rua Alfredo Callado que liga os Bairros Santa Clara e Santa Lúcia, dentre as prioridades 

do município.  Sendo uma importante via que vai interligar os Bairros Santa Clara ao 

Bairro Albatroz e que vai viabilizar o acesso da população ao centro do município e não 

precisando acessar outras vias para chegarem até ao bairro centro. Registrou o seu 

agradecimento à Prefeita e ao Deputado Martinho Carmona que junto ao Governador do 

Estado irão trazer melhorias a Marituba. Esteve na comunidade Nova Jerusalém que o 

trabalho feito não é prioridade somente de um vereador, mas sim, cada pedido é aprovado 

por todos os vereadores. E independente do pedido individual, todos os quinze aprovam 

por todos. Registrou que mais de mil e quinhentas pessoas foram atendidas na ação social 

do dia do trabalhador, onde o Deputado Martinho Carmona empenhou suas emendas para o 

PARAPAZ e Defensoria do Estado que está inclusive fazendo emissão de certidões de 

óbito, nascimento e casamento gratuitamente, inclusive a ação social realizada na Igreja 

Quadrangular, mais de mil e quinhentas pessoas foram beneficiadas e cerca de 

quatrocentas consultas oftalmológicas com óculos distribuídos à população. Outro assunto 

é quanto aos constantes ataques que vem sofrendo a igreja quadrangular no município. 

Citou a igreja do Bairro Beija Flor e da Pirelle que sofreram ataques de vândalos que 

passaram de carro pichando o símbolo da igreja com tintas. A igreja tem prestado 

relevantes serviços a sociedade na comunidade, inclusive o delegado geral Dr.Walter 

Rezende que já acionou o delegado Adelino diretor da seccional de Marituba para fizesse 
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de forma imediata, pois se apresenta um cidadão, nas redes sociais, dizendo em assassinar 

pastores. Então, são denuncias graves, onde Marituba se encontra em zona vermelha dentro 

do Estado, sendo a igreja o último ou único refúgio para quem está em desespero. A igreja 

restaura famílias, recupera o viciado e restabelece vidas que estão sendo restauradas pelo 

poder do evangelho Deixou claro que estão alinhados com as autoridades do Estado. 

Solicitou para registrar nesta tribuna e nos anais desta Casa que tais indivíduos serão pegos 

pelas autoridades, pois faz pouco caso nas redes sociais, sendo vergonhosa essa atitude. 

Alguns pastores já registraram vários boletins de ocorrência. Perguntou se terão de correr 

atrás do prejuízo, pois ameaçaram famílias e filhos de pastores. Deixou registrado que 

manterão sua fé em ação, como diz o Livro de Neemias, onde tendo sido ameaçado, que o 

mesmo se refugiasse, dizendo que sendo um homem de Deus, não o faria, pois usa da 

ousadia e da intrepidez do Espirito Santo. Um pastor nega sua própria vida para restaurar 

outras vidas. A palavra diz: “Que por amor a Cristo, somos entregues a morte todos os 

dias.” Não podem viver em um município, onde não se apresentem aquele que imponha 

ordem. Registrou várias ocorrências, solicitando que peguem este individuo, porém 

dependem do parecer de um juiz para mandar prender este individuo que se diz professor 

municipal, porém ameaça crianças agindo como psicopata, não pode ser professor. Quando 

um agente público e pastor são ameaçados, o são também a democracia e a fé de uma 

comunidade. Registrou sua indignação quanto às ameaças aos pastores da igreja 

quadrangular, onde recorre às autoridades para buscar atitudes, haja vista, terem que correr 

atrás do prejuízo, de um atentado ou morte de um cidadão de bem neste município. 

Solicitou que o individuo seja exonerado, preso e que pague por seus erros. Agradeceu a 

oportunidade de se manifestar pedindo o apoio desta Casa e de seus parlamentares. Não 

havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson 

Rocha que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei do Executivo n.° 

142/22 - Executivo Municipal, (Justiça) Projeto de Lei do Legislativo n.° 143/22 - 

Vereador Gilberto Souto, (Justiça),  Projeto de Lei do Legislativo n.° 144/22 - 

Vereador Pastor Rodvaldo (Justiça), Projeto de Lei do Legislativo n.° 145/22 - 

Vereador Anderson Rocha (Justiça), Projeto de Emenda à Lei Orgânica n.° 001/22 - 

Processo Legislativo (Justiça), - Projeto de Lei do Executivo n.° 140/22 - Executivo 

Municipal (Justiça, Obras e Terras),  Projeto de Lei do Executivo n.° 141/22 - Executivo 

Municipal (Justiça, Obras e Terras),  Projeto de Lei do Executivo n.° 147/22 - Executivo 



             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

4 

 

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 

Municipal (Justiça, Finanças),  Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de 

Lei nº 094/2021. (votação), Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de 

Lei nº 122/2022. (votação); Projeto de Lei do Legislativo n.° 094/21 - Vereador 

Gilberto Souto (1ª votação), Projeto de Lei do Legislativo n.° 122/22 - Vereador 

Anderson Rocha (1ª votação), Projeto de Lei do Executivo n.° 126/22 - Executivo 

Municipa (2ª votação)  Requerimento n° 796/2021 de autoria do Vereador Gilberto 

Souto (votação); Requerimento n°797/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto 

(votação); Requerimento n°798/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (votação); 

Requerimento n° 799/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (votação); 

Requerimento n° 800/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto (votação); 

Requerimento n° 1876/2022 de autoria Vereador Gilberto Souto (votação); Indicação n° 

475/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 477/2021 de 

autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 486/2021 de autoria do 

Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 487/2021 de autoria do Vereador Flávio 

Farias (votação); Indicação n° 488/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação), 

Indicação n° 973/2021 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 

1765/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 1873/2022 de 

autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (votação); Indicação n° 1803/2022 de autoria do 

Vereador Felipe Brito (votação); Indicação n° 1804/2022 de autoria do Vereador Felipe 

Brito (votação); Indicação n° 1841/2021 de autoria Vereador Sóriclis Silva 

(votação);Indicação n° 1842/2022 de autoria Vereador Sóriclis Silva (votação); Indicação 

n° 1843/2022 de autoria Vereador Sóriclis Silva (votação); Indicação n° 1881/2022 de 

autoria Vereador Sóriclis Silva (votação); Indicação n° 1883/2022 de autoria Vereador 

Sóriclis Silva (votação); Indicação n.° 1869/22 - Vereadora Alexandra Moura (votação); 

Indicação n.° 1887/22 - Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n.° 1889/22 - 

Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n.° 1890/22 - Vereador Boni (votação); 

Indicação n.° 1891/22 - Vereador Boni (votação); Requerimento n° 213/2021 de autoria 

do Vereador Allan Besteiro (votação); Requerimento n° 214/2021 de autoria do Vereador 

Allan Besteiro (votação); Requerimento n° 215/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro (votação); Requerimento n° 223/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro 

(votação); e Requerimento n° 224/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro (votação). 

Lida a matéria em Pauta, o Senhor Presidente solicitou aos demais Vereadores que 
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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, Allan Besteiro, Flávio Farias, Gilberto Souto, 

Alexandra Moura, Manelzinho Rocha, Felipe Brito, Serra, Pastor Rodvaldo, Sóriclis Silva, 

Junior Amaral, Boni e Devaldo Valente. 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 050/2022, 

da Sessão Ordinária realizada no dia 19 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: Projeto de Lei do Executivo n.° 142/22 - Executivo 

Municipal "Reconhece como Padroeiro oficial da religiosidade e da Fé Católica do povo 

de Marituba, o Glorioso Menino Deus". Matéria encaminhada à Comissão de justiça para 

análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 143/22 - Vereador Gilberto Souto 

"Estabelece o processo de seleção de gestores das unidades escolares da rede municipal de 

ensino do município de Marituba e dá outras providências". Matéria encaminhada à 

Comissão de justiça para análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 144/22 - 

Vereador Pastor Rodvaldo " Institui a Campanha Contra a Violência Obstétrica". 

Matéria encaminhada à Comissão de justiça para análise e parecer;  Projeto de Lei do 

Legislativo n.° 145/22 - Vereador Anderson Rocha "Dispõe sobre o prazo de validade de 

laudo médico-pericial que atesta Transtorno do Espectro do Autismo - TEA e outras 

deficiências de caráter permanente, para os fins que especifica". Matéria encaminhada à 

Comissão de justiça para análise e parecer;  Projeto de Emenda à Lei Orgânica n.° 

001/22 - Processo Legislativo "Altera o art. 44 da Lei Orgânica do Município de 

Marituba". Matéria encaminhada à Comissão de justiça para análise e parecer. Projeto 

de Lei do Executivo n.° 140/22 - Executivo Municipal "Autoriza o Poder Executivo a 

conceder, por uso, um terreno edificado na área localizada na Estrada da Pirelli, sob a 

posse da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, para execução dos serviços de 

abastecimento de água do Conjunto Residencial Beija Flor e adjacências, inclusive com a 

realização de benefícios na área". Matéria encaminhada à Comissão de justiça e de Obras 

e Terras para análise e parecer.  Projeto de Lei do Executivo n.° 141/22 - Executivo 

Municipal "Autoriza o Poder executivo a conceder, para uso, à Companhia de Saneamento 

do Pará - COSANPA, parte de um terreno do domínio público municipal, ocupado com 
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instalações necessárias ao abastecimento d'água no Município, localizado na Rua Padre 

Romeu, entre Rua Pedro Marques de Mesquita e Rua Raimundo Barbosa Santana, com 

fundos para a Travessa Boa Vista". Matéria encaminhada à Comissão de justiça e de 

Obras e Terras para análise e parecer. Projeto de Lei do Executivo n.° 147/22 - 

Executivo Municipal "Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município de 

Marituba - Refis Municipal". Matéria encaminhada à Comissão de justiça e de Finanças 

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

094/2021. Não havendo discussão e submetida à votação eletrônica, foi aprovada por 

unanimidade; Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 122/2022. 

Não havendo discussão e submetida à votação eletrônica, foi aprovada por unanimidade; 

Projeto de Lei do Legislativo n.° 094/21 - Vereador Gilberto Souto "'Dispõe sobre a 

gratuidade para acompanhantes de pessoas com deficiência física, mental ou sensorial no 

transporte coletivo urbano do município de Marituba'". Não havendo discussão e 

submetida à votação eletrônica, foi aprovada por unanimidade em 1ª votação; Projeto de 

Lei do Legislativo n.° 122/22 - Vereador Anderson Rocha " Dispõe sobre a 

regulamentação da profissão de optometrista e da outras providencias". Não havendo 

discussão e submetida à votação eletrônica, foi aprovada por unanimidade em 1ª votação; 

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 - CONDECON e o Fundo Municipal de 

Proteção e Defesa do Consumidor - FMDC, e adota outras providências". Não havendo 

discussão e submetida à votação eletrônica, foi aprovada por unanimidade em 2ª votação. 

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.° 796/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

Qualificação dos Profissionais da Educação Infantil". n.° 797/21 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie Capacitação Contínua para os Servidores da Área da Assistência 

social. n.° 798/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie capacitar os produtores rurais; 

n.° 799/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a construção e implementação de um 

CRAS no Bairro Uriboca. n.° 800/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a construção 

de uma Escola de Ensino Fundamental, no Campina Verde, bairro Uriboca . ". Indicação 
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n.° 1876/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, 

a instalação de quadro com foto do homenageado, juntamente com seu perfil biográfico, no 

prédio que recebeu o seu nome 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 do Vereador Flávio Farias n.° 475/21 - "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 Traviata, no 

Pato Macho, bairro São João. ". n.° 477/21 - "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 André Santana, Bairro Dom 

Aristides". n.° 486/21 - "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 Travessa Seis, no Bairro São Francisco". n.° 

487/21 - "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 Travessa Sete, no Bairro São Francisco. ". n.° 488/21 - "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 travessa Três, no Bairro São Francisco". 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.° 973/21 - "Que a Prefeita 

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

seguir: Rua Dr. Ernesto, Rua São Pedro, no Conjunto Beija Flor, Bairro Nova Marituba". 
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n.° 1765/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto aos órgãos 

competentes o transporte público para Passagem Zezé no Bairro Boa Vista. (Utilizando a 

rota Travessa Mário Couto até o Bairro Uriboca) ". n.° 1873/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal, providencie junto aos órgãos competentes, operação tapa buracos, localizado na 

Rua Paula Roberta, Bairro Santa Clara, próximo a IEQ do Evangelho Quadrangular.". 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.° 1803/22 

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

de placas de identificação com os nomes das ruas do Conjunto Albatroz, no Bairro Santa 

Lucia". n.° 1804/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a instalação de placas de identificação com os nomes das ruas do Conjunto 

Marituba I, no Bairro Decouville. 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.° 1841/22 - "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 limpeza 

da rua, roçagem, abertura de valas, na Quadra 35 do Conjunto Beija- Flor no Bairro Nova 

Marituba". n.° 1842/22 - "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 drenagem, pavimentação asfáltica, meio 

fio, abertura de valas, roçagem, na 3ª Travessa no Bairro União". n.° 1843/22 - "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 drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio, abertura de valas, na Alameda São 

Sebastião, quadra 07, Loteamento Parque das Palmeiras, Bairro Nova Marituba". n.° 

1881/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto ao setor competente, a 

execução dos serviços de colocação de lombadas e sinalização prévia na vertical e 

horizontal na Passagem Cametá, Bairro da Pedreirinha". n.° 1883/22 - "Indicando que a 
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Prefeita Municipal, providencie junto ao setor competente, a execução dos serviços de 

colocação de lombadas e sinalização prévia na vertical e horizontal na Passagem 

Capanema, Bairro da Pedreirinha".  As matérias foram submetidas à discussão, em 

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

eletrônico. . Indicação de autoria da Vereadora Alexandra Moura n.° 1869/22 - "Indico 

na forma regimental que seja oficiado a Exma Prefeita Municipal Patrícia Mendes, 

providencie a reforma, ampliação e regularização da Praça de Alimentação do Residencial 

Viver Melhor Marituba, Bairro Novo Horizonte".  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.° 1887/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a instalação de telas de proteção e contenção nas 

bocas dos bueiros do Viver Melhor, Bairro Novo Horizonte". n.° 1889/22 - "Indicando que 

a Prefeita Municipal, providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, 

saneamento básico, terraplanagem, asfaltamento, conserto e instalação de luminárias, 

construção de meio fio, construção de calçadas e sinalização de via, respeitando a 

acessibilidade para deficientes físicos, no final da Rua Aracanga, Bairro São João". 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 

José Bonifácio solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco, 

tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do Vereador Boni  n.° 1890/22 - 

"Indicando que a Prefeita Municipal, solicite ao Governador, a construção e implantação 

de um hospital regional no município de Marituba". n.° 1891/22 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie a adesão de nosso Município ao Programa "Energia Azul", 

programa que concede desconto na conta de energia dos clientes de baixa renda e 

contempla famílias que possuem pessoas com Transtorno com Espectro Autista (TEA)". 

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

Vereador Allan Besteiro n.° 213/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a construção 

de uma quadra poliesportiva no Bairro São João. ". n.° 214/21 -  "Que a Prefeita Municipal 

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

básico, drenagem e colocação de tubos na Rua São Marcos, no Mário Couto, bairro 

Decouville. ". n.° 215/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços 

de limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem e colocação de tubos na 

Rua São Miguel, no Mário Couto, bairro Decouville. ". n.° 223/21 -  "Que a Prefeita 

Municipal providencie a construção de uma quadra poliesportiva no Conjunto Jardim 

Decouville, Bairro Decouville. ". n.° 224/21 -  "Que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Novo.  As matérias foram submetidas à 

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

processo eletrônico. Esgotada a pauta, O Vereador Júnior Amaral retornou a presidência 

ao Vereador Allan Besteir. Em seguida 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 vinte 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, 26 de maio de 

2022 – 28º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 24º ano da Emancipação-x-x 
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