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ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. 

 

Aos doze 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; na Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo 

Carneiro; 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, Raimundo Carneiro, 

Allan Besteiro, Manelzinho Rocha Flávio Farias, Sóriclis Silva, Boni, Junior 

Amaral, Gilberto Souto, Alexandra Moura e Felipe Brito. Havendo quórum, 

oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Pastor 

Rodvaldo, solicitando, em seguida, ao Vereador Sóriclis Silva que fizesse a leitura 

de um texto bíblico (Ef 5, 1-5). E quando eram, pontualmente, nove horas e 

trinta 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 

048/2022, da Sessão Ordinária, realizada no dia 05 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 017/2022-OAB- Ordem dos advogados do Brasil - 

subseção de Marituba/PA, solicitando a sala das comissões da Câmara 
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Municipal de Marituba para a realização da cerimônia de posse de duas 

Comissões, a partir das 16h00 no dia 20 de maio de 2022.  Ofício nº 

305/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba, em atenção ao 

ofício nº 012/2022-CMM-Câmara Municipal de Marituba, encaminhando 

informações, referente ao Requerimento nº 748/2021. Ofício nº 310/2022-

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

029/2022-CMM-Câmara Municipal de Marituba, encaminhando informações, 

referente aos Requerimentos nº 191e 778/2021 . Ofício nº 311/2022-

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

026/2022-CMM-Câmara Municipal de Marituba, encaminhando informações, 

referente aos Requerimentos nº 181, 457, 458, 459/2021 e Indicações nº 

1.687, 1.688, 1.689, 1.753, 1754/2022.  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 Boni na 

tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores, vereadora e pessoas 

presentes na galeria, externou sua satisfação que em menos de trinta dias houve o 

julgamento de suas contas do ano 2019 pelo TCM. Enquanto presidente deste 

Poder, fechando assim um ciclo como administrador desta Casa. Sendo aprovada 

por unanimidade. Motivo pelo qual vem agradecer primeiramente a Deus, aos 

técnicos e funcionários desta Casa e todos aqueles que contribuíram direta ou 

indiretamente para que fossem aprovadaa, mantendo uma boa conduta junto ao 

órgão de fiscalização que sempre aprova por unanimidade. Certamente agindo 

corretamente obterão êxito. Agradeceu aos colegas vereadores. Por sua vez inscrito 

o Vereador Manelzinho Rocha, na tribuna após as saudações de praxe 

parabenizou a gestão em nome da prefeita Patrícia Mendes e toda equipe da 

Secretaria de Educação e seus trabalhadores, pelo padrão que vem sendo 

implementado nas escolas.  Não exalta e nem joga confetes, mas elogiou o padrão 

de qualidade dentro das escolas, onde trás os alunos de volta as aulas municipais. 

Nada contra a administração passada, mas referiu-se as escolas conveniadas, onde 



             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 

muitas das vezes o diretor era proprietário do prédio, no que recebia o aluguel e 

dava qualidade para sua escola. Na nova realidade o diretor municipal solicitava 

vários ofícios e nada acontecia, fazendo com que os pais procurassem as escolas 

conveniadas. Hoje é visto um novo padrão de ensino e estrutura física nas escolas. 

Parabenizou esta Casa em requerer melhorias e reformas, como em alguns casos, 

uma escola nova, como a Escola Dr. Alcantara e a Escola Geracina Begot que 

foram recém reinauguradas. Parabenizou mais uma vez a atual gestão. Não havendo 

mais oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias, 

inscritas através de processo eletrônico. Não havendo lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta:  Projeto de Lei do Executivo n° 133/2022  (Justiça e 

Finanças); Projeto de  Lei Legislativo n° 136/2022 de autoria do Vereador Serra 

(Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 137/2022 de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 138/2022 de autoria do 

Vereador Sóriclis Silva (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 033/2021 de 

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

040/2021 de autoria do Vereador Antoniuo Armando Júnior (2ª Discussão); Projeto 

de Lei do Legislativo n° 104/2022 de autoria do Vereador Anderson rocha ( 2ª 

Discussão);Requerimento n° 491/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro 

(votação); Requerimento n° 507/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro 

(votação); Requerimento n° 510/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro 

(votação); Requerimento n° 519/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro 

(votação); Requerimento n° 534/2021 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 
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(votação); Requerimento n° 788/2021 de autoria Vereador Gilberto Souto 

(votação);Indicação n° 190/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); 

Indicação n° 191/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação 

n° 192/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 

194/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias (votação); Indicação n° 195/2021 

de autoria do Vereador Flávio Farias (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° 1278/2021 de autoria Vereador 

Sóriclis Silva (votação);Indicação n° 1811/2022 de autoria Vereador Sóriclis Silva 

(votação); Indicação n° 1835/2022 de autoria Vereador Sóriclis Silva 

(votação);Indicação n.° 1627/22 - Vereadora Alexandra Moura (votação); 

Indicação n.° 1856/22 - Vereadora Alexandra Moura (votação); Indicação n.° 

1857/22 - Vereadora Alexandra Moura (votação); Indicação n.° 1858/22 - 

Vereadora Alexandra Moura (votação); Indicação n° 1654/2022 de autoria do 

Vereador Felipe Brito (votação); Indicação n° 1743/2022 de autoria do Vereador 

Felipe Brito (votação); Indicação n° 1744/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito 

(votação); Indicação n° 1745/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito (votação); 

Indicação n° 1746/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito (votação); Indicação 

n° 1840/2022 de autoria do Vereador Devaldo Valente (votação);Indicação n° 

1847/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha (votação);Indicação n° 

1849/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n° 

1850/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n° 

1852/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha (votação); Indicação n° 

1853/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha (votação);Indicação n° 

1854/2022 de autoria do Vereador Boni (votação); Indicação n° 1855/2022 de 

autoria do Vereador Boni (votação);Requerimento n° 200/2021 de autoria do 
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Vereador Allan Besteiro (votação); Requerimento n° 201/2021 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro (votação); Requerimento n° 203/2021 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro (votação); Requerimento n° 204/2021 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro (votação); e Requerimento n° 205/2021 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 Manelzinho Rocha: Anderson 

Rocha, Allan Besteiro, Boni, Felipe Brito, Junior Amaral, Alexandra Moura, Flávio 

Farias, Serra,  Raimundo Carneiro, Gilberto Souto e Sóriclis Silva. 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 048/2022, da Sessão Ordinária 

realizada no dia 05 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.° 133/22 - Executivo 

Municipal"LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária, para o exercício 2023". A 

matéria foi encaminhada às Comissões de Justiça e finanças para receber análise e 

parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 136/22 - Vereador Serra 

"DISPÕE SOBRE PROMOVER A SAÚDE MENTAL E ATENDIMENTO 

PSICOSSOCIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS DE 

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

análise e parecer;Projeto de Lei do Legislativo n.° 137/22 - Vereador Soriclis Silva 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem 

medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco e dá outras 

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

análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 138/22 - Vereador Soriclis Silva 

"Institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, no âmbito do 

Município de Marituba". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 
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receber análise e parecer;  Projeto de Lei do Legislativo n.° 033/21 - Vereador 

Soriclis Silva"Institui e inclui no calendário oficial do Município de Marituba o 

“Dia de Oração pelas Autoridades da Nação". A matéria foi submetida a 2ª 

discussão e a 2ª votação. Não havendo discussão e submetida a votação eletrônica, 

foi aprovada por unanimidade; Projeto de Lei do Legislativo n.° 040/21 - Vereador 

Antonio Armando Junior"“Institui boas práticas e padrões de qualidade no 

atendimento ao usuário de serviços público do Município, e dá outras 

providências”". A matéria foi submetida a 2ª discussão e a 2ª votação. Não havendo 

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

Projeto de Lei do Legislativo n.° 104/22 - Vereador Anderson Rocha"Institui e 

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

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

providências". A matéria foi submetida a 2ª discussão e a 2ª votação. Não havendo 

discussão e submetida a votação eletrônica, foi aprovada por unanimidade; 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 do Vereador Raimundo Carneiro n.° 491/21 - "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 Rua Rosa de Saron, Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa 

Clara. n.° 507/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma 

piscina com adequações e formatos a prática da hidroterapia no Centro de 

Diagnóstico Inácio Kúri Gabriel, Bairro Dom Aristides. ". n.° 510/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie a aquisição de terreno e construção de um micro 

sistema de abastecimento de água na Comunidade Portelinha, Bairro São João. n.° 

519/21 - "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 Rua Oziel Alves Pereira, 

Bairro Almir Gabriel. . n.° 534/21 - "Que a Prefeita Municipal determine ao 
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competente a execução de serviço de revitalização de pintura e colocação de 

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

Alfredo Calado, no perímetro entre BR316 ( Conjunto Albatroz). ". 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 Gilberto Souto solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência   Requerimentos do Vereador 

Gilberto Souto n.° 676/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie os serviços de 

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Travessa Nova Vida, entre 

Rua Uriboca e Rua Novo Uriboca, no Bairro Uriboca. . ". n.° 677/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie o serviço de rede de esgoto e pavimentação asfáltica 

da Rua São Pedro, bairro Uriboca. . " n.° 680/21 - "Que a Prefeita Municipal 

determine a obrigatoriedade da fixação de placas informativas, que advirtam a 

proibição de vendas de materiais que possuam substâncias inalantes tóxicas a 

menores de idade, em estabelecimentos que comercializem tais produtos. .". n.° 

681/21 - "Que a Prefeita Municipal intensifique as campanhas de Outubro Rosa na 

atenção primária de nosso Município (Unidade de Saúde da Família), bem como nas 

escolas e ógãos públicos Municipais..".n.° 682/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie o serviço de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na 

Alameda do Sol, localizada na Rua Paulo VI, bairro Decouville..". n.° 771/21 - 

"Que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza, 

drenagem, asfaltamento e iluminação na Santos Dumont na Campina Verde bairro 

Uriboca..". n.° 788/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a execução de 

serviços de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação na Rua Boa Esperança, 

Bairro Uriboca. ."  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.  Indicação do Vereador Flávio Farias n.° 190/21 - "Que a Prefeita 
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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 Armando Rocha, no Bairro Pedreirinha..". n.° 191/21 - 

"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 Abaeté, no Bairro Pedreirinha..". n.° 192/21 - 

"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 Brotinho, no bairro Pedreirinha. .". n.° 194/21 

- "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 Boa Vista, no Bairro Dom Aristides..". n.° 195/21 - 

"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 Cajueiro, no Bairro Pedreirinha..".   As matérias 

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

por unanimidade através de processo eletrônico. As matérias do Vereador Pastor 

Rodvaldo indicações  n.° 970/21, 1091/21, 1467/22, 1726/22  e nº 1764/22 – Foram 

retiradas de pauta por ausência do autor das matérias. 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.° 1278/21 - "Indicando que a Prefeita Municipal, 

providencie junto aos órgãos competentes os serviços de limpeza de vala, operação 

tapa buraco e conserto e/ou instalação de luminárias na passagem Santa Rita, no 
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bairro São José..". n.° 1811/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie 

junto ao setor competente, a solicitação do Título Definitivo de Terra do Bairro 

Bela Vista..". n.° 1835/22 - "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 Cosanpa a instalação da 

rede de água, para a comunidade Bom sossego, localizado no Bairro Novo 

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

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

Questão de Ordem, a Vereadora Alexandra Moura solicitou que suas matérias 

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

Indicações da Vereadora Alexandra Moura n.° 1627/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a identificação por meio de sinalização vertical da Passagem 

São Raimundo Qd. 34 – Bairro Novo Horizonte..". n.° 1856/22 - "Indicando que 

Prefeita Municipal Patrícia Mendes, providencie junto ao setor competente, a 

IMPLANTAÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA NO CENTRO 

ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) - MARITUBA). BAIRRO: 

CENTRO, para as crianças que vão para atendimento no espaço, que possuem 

problemas relacionados à dificuldade de aprendizado, déficit de atenção, dislexia, 

hiperatividade, Transtorno do Expecto de Autismo (TEA), deficientes físicos, bem 

como, os serviços médicos especializados como: ortopedia, neurologia, psiquiatria, 

oftalmologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicológico e clínica geral..". n.° 

1857/22 - "Indicando que Prefeita Municipal Patrícia Mendes, providencie junto ao 

setor competente a AQUISIÇÃO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA, DANDO PRIORIDADE DE URGÊNCIA DE COMPRA DE 

UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE EMISSÃO DE CARTÃO SUS, PARA 

O CENTRO DE DIAGNOSTICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS IGNÁCIO 

GABRIEL. BAIRRO: DOM ARISTIDES. .". n.° 1858/22 - "Indicando que Prefeita 

Municipal Patrícia Mendes, providencie junto ao setor competente a 

IMPLANTAÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA NO CENTRO DE ATENÇÃO 
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PSICOSSOCIAL (CAPS II - MARITUBA). BAIRRO: PEDREIRINHA, para as 

crianças que vão para atendimento psiquiátricos no espaço, que possuem Transtorno 

do Expecto de Autismo (TEA), problemas relacionados à dificuldade de 

aprendizado, déficit de atenção, dislexia, hiperatividade e entre outros..". 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.° 1654/22 - "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 

Professor Nilson Pinto. .". n.° 1743/22 - "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 Menino Deus. .".n.° 1744/22 - "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 Novo Horizonte. 

.". n.° 1745/22 - "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 Julia Freire..".  n.° 1746/22 - "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 Santa Helena. .". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, 

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

eletrônico. Indicação do Vereador Devaldo Valente n.° 1840/22   Foi retirada de 

pauta por ausencia do autor da matéria. 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  Indicação n.° 1847/22 - "INDICO, na forma regimental e após 
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manifestação do soberano Plenário, que seja oficiado à Exma. Prefeita Municipal, 

para que 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, na Alameda Vila Nova na 

Comunidade Santa Fé, localizada no Bairro Decouville..". n.° 1849/22 - "INDICO, 

na forma regimental e após manifestação do soberano Plenário, que seja oficiado à 

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

Severo na Comunidade Santa Fé, localizada no Bairro Decouville..". n.° 1850/22 - 

"INDICO, na forma regimental e após manifestação do soberano Plenário, que seja 

oficiado à Exma. Prefeita Municipal, para que providencie, junto ao setor 

competente, 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, na Alameda São Pedro na Comunidade Santa Fé, localizada no 

Bairro Decouville. .".  n.° 1852/22 - "INDICO, na forma regimental e após 

manifestação do soberano Plenário, que seja oficiado à Exma. Prefeita Municipal, 

para que providencie, junto ao setor competente, 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, na Alameda Honorato na 

Comunidade Santa Fé, localizada no Bairro Decouville. .". n.° 1853/22 - "INDICO, 

na forma regimental e após manifestação do soberano Plenário, que seja oficiado à 

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

serviços de drenagem, saneamento básico, terraplanagem, asfaltamento, conserto e 

instalação de luminárias, construção de meio fio, construção de calçadas e 
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sinalização de via, respeitando a acessibilidade para deficientes físicos, na Alameda 

Cajueiro na Comunidade Santa Fé, localizada 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 Boni solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em 

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

n.° 1854/22 - "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 construção de um CANTEIRO CENTRAL na rua Souza 

Araújo, entre a Avenida João Paulo II e rua Célio Mota, aproveitando a 

CONSTRUÇÃO DE DUAS VIAS (ida e volta) no bairro Dom Aristides. .". n.° 

1855/22 - "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 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA CRIANÇA, 

localizado na esquina da rua Souza Araújo com a rua Padre Dubois no bairro Dom 

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

bloco, sendo aprovadas por unanimidade através de processo eletrônico. Em 

conformidade com o art. 82, § único, do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Marituba, o Vereador Allan Besteiro passou a direção dos trabalhos ao Vereador 

Junior Amaral. Por Questão de Ordem, o Vereador Allan Besteiro solicitou que 

suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da 

Presidência. Requerimentos de autoria do Vereador Allan Besteiro  n.° 200/21 - 

"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma Feira Coberta no bairro 

Novo Horizonte. .". n.° 201/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de uma Feira Coberta no Bairro Nova Marituba. .". n.° 203/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie a construção de Centro Comunitário de Multiuso no 

Bairro Santa Clara, neste Município. .". n.° 204/21 - "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 Pedro, Mário Couto - bairro 



             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

13 

 

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 

Decouville. .". n.° 205/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie limpeza e 

desobstrução de valas em toda extenção da Av. João Paulo II. .".  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.  Por 

inscrição eletrônica a Vereadora Alexandra Moura na tribuna após cumprimentar 

a Mesa Diretora, demais vereadores e pessoas presentes na sessão, externou sua 

alegria pela reinauguração da escola Geracina Begot localizada no Bairro São João, 

sendo sua alegria em ver além da grande reforma, a presença da comunidade 

naquele momento, as famílias estavam participando, prestigiando e voltando a 

confiar nas autoridades do município. Agradeceu a prefeita pela dedicação para com 

a nossa cidade.  Pela alegria e confiança que tem despertado na população do nosso 

município. Agradeceu e parabenizou também os colegas vereadores pois fazem 

parte desse resgate e compromisso para como municipio. Por sua vez o Vereador 

Allan Besteiro na tribuna desejou bom dia a todos cumprimentando os demais 

vereadores, externado sua alegria de também ter participado no dia anterior da 

inauguração da linda escola, onde o vereador se reinventa a cada reinauguração, 

pois são sabedores que esses pedidos partem desta Casa, e como pedido do 

Vereador Felipe Brito também beneficia a todos os participantes deste legislativo. 

Aproveitou o ensejo para parabenizar neste dia o “Dia internacional dos 

enfermeiros”, onde se associa a esses profissionais que após a pandemia, carregam a 

saúde do município em boa conta. Concluiu parabenizando a todos os profissionais 

do município de Marituba. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a 

ser tratado na ordem do dia, o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores a 

permanecerem no plenário para sessão especial alusiva ao dia das mães, dando em 

seguida por encerrada esta sessão ordinária às dez horas e dezessete 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 
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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- 
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