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ATA DA 52ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022. 

 

Aos dois dias do mês de junho 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. Constatando o 

registro das presenças dos Vereadores: Antônio Armando Júnior, Boni, Devaldo Valente, 

Felipe Brito, Sóriclis Silva, Serra, Flávio Farias, Manelzinho Rocha, Pastor Rodvaldo, 

Gilberto Souto, Raimundo Carneiro, Anderson Rocha, Junior Amaral e Allan Besteiro. 

Havendo quórum, oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência da Vereadora 

Alexandra Moura, que está à serviço externo representando este Poder Legislativo, 

solicitando, em seguida, ao Vereador Pastor Rodvaldo que fizesse a leitura de um texto 

bíblico (Hb 12,1-3). E quando eram, pontualmente, nove horas e cinquenta e dois 

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 051/2022, da Sessão 

Ordinária, realizada no dia 26 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: e-mail da Câmara dos 

Deputados, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando anexos 

das transferências de recursos da União (Constitucional, legal voluntário) ao Município de 

Marituba. Ofício nº 154/2022-SEMMAS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, informando que estará promovendo a “Semana do Meio Ambiente”, com 
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o Tema: “SUSTENTABILIDADE, ATITUDE QUE TRANSFORMA”, que ocorrerá no 

período de 05 (cinco) a 10 (dez) de junho, de 08h00 às 12h00, para a realização de uma Mesa 

Redonda com o tema: “Lei nº 14.064/2020: uma conversa sobre o abandono animal e suas 

consequências”. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores, inscritos 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. Não havendo 

lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse 

a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Decreto Legislativo n° 017/2022 – de autoria 

do Vereador Sóriclis Silva (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 148/2022 – de autoria 

do Vereador Pastor Rodvaldo (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 149/2022 – de 

autoria do Vereador Pastor Rodvaldo (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 150/2022 

– de autoria do Vereador Sóriclis Silva (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 151/2022 

– de autoria do Vereador Sóriclis Silva (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 152/2022 

– de autoria do Vereador Anderson Rocha (Justiça); Projeto de Lei do Legislativo n° 

153/2022 – de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (Justiça); Parecer da 

Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2022 (discussão e 

votação); Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 044/2021 

(discussão e votação); Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2022 – de autoria do Vereador 

Antonio Armando Júnior (discussão e votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 044/2021 

– de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (1ª discussão e 1ª votação); Projeto de 

Lei do Legislativo n° 001/2021 – de autoria do Vereador Allan Besteiro (2ª discussão e 2ª 

votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 019/2021 – de autoria do Vereador Antonio 

Armando Júnior (2ª discussão e 2ª votação);  Projeto de Lei do Legislativo n° 026/2021 – 

de autoria do Vereador Allan Besteiro (2ª discussão e 2ª votação); Projeto de Lei do 

Legislativo n° 067/2021 – de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (2ª discussão e 

2ª votação); Projeto de Lei do Legislativo n° 072/2021 - Vereador Antonio Armando Júnior 

(2ª discussão e 2ª votação); Pedido de Providências n° 005/2022 - Processo Legislativo; 

Pedido de Providências n° 006/2022 - Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis 

– CCJRL; Requerimento n° 408/2021 – de autoria do Vereador Raimundo Carneiro 

(discussão e votação); Requerimento n° 411/2021 – de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro (discussão e votação); Requerimento n° 426/2021 – de autoria do Vereador 
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Raimundo Carneiro (discussão e votação); Requerimento n° 444/2021 – de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro (discussão e votação); Requerimento n° 447/2021 – de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro (discussão e votação); Requerimento n° 804/2021 

– de autoria do Vereador Gilberto Souto (discussão e votação); Requerimento n° 806/2021 

– de autoria do Vereador Gilberto Souto (discussão e votação); Requerimento n° 808/2021 

– de autoria do Vereador Gilberto Souto (discussão e votação); Requerimento n° 809/2021 

– de autoria do Vereador Gilberto Souto (discussão e votação); Requerimento n° 810/2021 

– de autoria do Vereador Gilberto Souto (discussão e votação); Requerimento n° 815/2021 

– de autoria do Vereador Gilberto Souto (discussão e votação); Requerimento n° 817/2021 

– de autoria do Vereador Gilberto Souto (discussão e votação); Indicação n° 322/2021 – de 

autoria do Vereador Manelzinho Rocha (discussão e votação); Indicação n° 453/21 – de 

autoria da Vereadora Alexandra Moura (discussão e votação); Indicação n° 490/2021 – de 

autoria do Vereador Flávio Farias (discussão e votação); Indicação n° 491/2021 – de autoria 

do Vereador Flávio Farias (discussão e votação). Indicação n° 493/2021 – de autoria do 

Vereador Flávio Farias (discussão e votação); Indicação n° 494/2021 – de autoria do 

Vereador Flávio Farias (discussão e votação); Indicação n° 495/2021 – de autoria do 

Vereador Flávio Farias (discussão e votação); Indicação n° 971/2021 – de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo (discussão e votação); Indicação n° 1874/2022 – de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo (discussão e votação); Indicação n° 1882/2022 – de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo (discussão e votação); Indicação n° 1885/2022 -  de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo (discussão e votação); Indicação n° 1886/2022 – de autoria do 

Vereador Anderson Rocha (discussão e votação); Indicação n° 1901/2022 – de autoria do 

Vereador Boni (discussão e votação); Indicação n° 1903/2022 – de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva (discussão e votação); Indicação n° 1904/2022 – de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva (discussão e votação); Indicação n° 1907/2022 – de autoria do Vereador 

Felipe Brito (discussão e votação); Indicação n° 1908/2022 – de autoria do Vereador Felipe 

Brito (discussão e votação); Indicação n° 1909/2022 – de autoria do Vereador Felipe Brito 

(discussão e votação); Indicação n° 1913/2022 – de autoria do Vereador Felipe Brito 

(discussão e votação); Indicação n° 1914/2022 – de autoria do Vereador Júnior Amaral 

(discussão e votação); Indicação n° 1915/2022 – de autoria do Vereador Júnior Amaral 

(discussão e votação); Moção de Pesar n° 013/22 – de autoria do Vereador Antonio 

Armando Junior (discussão e votação); Moção de Aplausos n° 014/2022 – de autoria do 
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Vereador Antonio Armando Júnior (discussão e votação); Indicação n° 1917/2022 – de 

autoria do Vereador Antonio Armando Júnior (discussão e votação); Requerimento n° 

218/2021 – de autoria do Vereador Allan Besteiro (discussão e votação); Requerimento n° 

226/2021 – de autoria do Vereador Allan Besteiro (discussão e votação); Requerimento n° 

227/2021 – de autoria do Vereador Allan Besteiro (discussão e votação); Requerimento n° 

229/2021 – de autoria do Vereador Allan Besteiro (discussão e votação); e Requerimento 

n° 230/2021 – de autoria do Vereador Allan Besteiro (discussão e 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. Constatando o registro das presenças dos Vereadores: Antônio Armando 

Júnior, Boni, Devaldo Valente, Felipe Brito, Sóriclis Silva, Serra, Flávio Farias, 

Manelzinho Rocha, Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro, Anderson Rocha, 

Junior Amaral e Allan Besteiro. 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 051/2022, da 51ª Sessão 

Ordinária realizada no dia 26 de maio de 2022, a qual foi aprovada por maioria através de 

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

matéria em pauta: Projeto de Decreto Legislativo n° 017/2022 de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva, que "Concede o título honorifico de Cidadão Maritubense a Zacarias 

Francisco Xavier e da outras providencias". A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 148/2022 de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo, que "Dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de 

violência doméstica em programas de qualificação profissional e técnica". A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo 

n° 149/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo, que "Institui a ginástica laboral para 

os colaboradores que desenvolvam atividades de esforço repetitivo em órgãos Público 

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

Projeto de Lei do Legislativo n° 150/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva, que 

"Institui a Política de Prevenção e Combate ao Câncer de Colo de Útero no Município de 

Marituba e da outras providências". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 151/2022 de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação em braile nas portas dos 
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gabinetes e salas de repartições públicas e privadas para os deficientes visuais e dá outras 

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

Projeto de Lei do Legislativo n° 152/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha, que 

"Dispõe sobre a garantia de prioridade de vagas aos filhos de pessoas com mobilidade 

reduzida e aos alunos com mobilidade reduzida, para matrícula em creches e escolas públicas 

próximas de suas residências, no Município de Marituba". A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 153/2022 de 

autoria do Vereador Antonio Armando Júnior, que "Institui o Estatuto da Desburocratização 

no Município de Marituba e dá outras providências". A matéria foi encaminhada à Comissão 

de Justiça para análise e parecer. Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 001/2022. A matéria foi submetida à discussão, em seguida, aberta 

à votação, realizada através de processo eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. 

Parecer da Comissão de Justiça favorável ao Projeto de Lei nº 044/2021. A matéria foi 

submetida à discussão, em seguida, aberta à votação, realizada através de processo 

eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2022 

de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior, que "Concede o Título Honorifico de 

Cidadão Maritubense ao Senhor Celso Sabino de Oliveira e dá outras providências". A 

matéria foi submetida à discussão, em seguida, aberta à votação, realizada através de 

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

044/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior, que "Determina a inclusão de 

código QR nas placas de Obras Públicas Municipais". A matéria foi submetida à 1ª 

discussão, em seguida, aberta à 1ª votação, realizada através de processo eletrônico, sendo 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 001/2021 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro, que "Institui a Semana do Livro no calendário oficial de eventos 

do Município de Marituba – PA". A matéria foi submetida à 2ª discussão, em seguida, aberta 

à 2ª votação, realizada através de processo eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei do Legislativo n° 019/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando 

Júnior, que "Proíbe a prática da fidelização nos contratos de consumo e o pagamento de 

multas para o cancelamento antecipado de contrato de prestação de serviço de 

telecomunicações e dá outras providências". A matéria foi submetida à 2ª discussão, em 

seguida, aberta à 2ª votação, realizada através de processo eletrônico, sendo aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 026/2021 de autoria do Vereador Allan 
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Besteiro, que "Institui o diploma “Comunicador Umari” em homenagem ao Dia Nacional do 

Comunicador Social e dá outras providências". A matéria foi submetida à 2ª discussão, em 

seguida, aberta à 2ª votação, realizada através de processo eletrônico, sendo aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 067/2021 de autoria do Vereador Antonio 

Armando Júnior, que "Torna obrigatório o fechamento de valas e buracos abertos por 

empresa pública ou privada, nas vias públicas do município e dá outras providências". A 

matéria foi submetida à 2ª discussão, em seguida, aberta à 2ª votação, realizada através de 

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

072/2021 de autoria do Vereador Antonio Armando Júnior, que "Institui no calendário 

oficial do município o "Dia da visita do Papa João Paulo II em Marituba/PA" e dá outras 

providências". A matéria foi submetida à 2ª discussão, em seguida, aberta à 2ª votação, 

realizada através de processo eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. Pedido de 

Providências n° 005/2022 - Processo Legislativo - Processo Administrativo nº 005/2022 

- Interessado: Jaime Jair Gomes". Em cumprimento as determinações constantes no 

despacho de admissibilidade, que determinou o arquivamento do pedido de providências, 

encaminhando-se resposta ao interessado e após, remetendo-se os autos ao arquivo. A 

matéria foi submetida à discussão, em seguida, aberta à votação, realizada através de 

processo eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. Pedido de Providências n° 

006/2022 - Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis – CCJRL "Processo 

Administrativo nº 006/2022 - Interessado: Jaime Jair Gomes". Em cumprimento as 

determinações constantes no despacho de admissibilidade, encaminhe-se resposta a parte 

interessado e, posteriormente, remeta-se os autos ao arquivo. A matéria foi submetida à 

discussão, em seguida, aberta à votação, realizada através de processo eletrônico, sendo 

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. Requerimento n° 408/2021 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor 

competente a execução de serviços de recuperação asfáltica da Rua Sétima, no Bairro Novo"; 

Requerimento n° 411/2021 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a 

execução de serviços de recuperação asfáltica em toda extensão da Rua Raimundo Nunes da 

Rocha, Bairro São José"; Requerimento n° 426/2021 - "Que a Prefeita Municipal determine 

ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua São 
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Francisco, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã"; Requerimento n° 444/2021 - "Que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e 

calçamento da Travessa dos Sonhos, Bairro Almir Gabriel (área agrícola)"; e Requerimento 

n° 447/2021 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de 

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

asfaltamento, meio fio e calçamento da Travessa Edna Guimarães, Bairro Almir Gabriel 

(área agrícola)". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, aberta à votação, 

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

Questão de Ordem, o Vereador Gilberto Souto solicitou quer suas matérias fossem lidas, 

discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Requerimento n° 804/2021 

- "Que a Prefeita Municipal providencie que encaminhe ao Governo Estadual, solicitação de 

reforma e acessibilidade para pessoas com necessidades especiais na Escola Ensino Médio 

Edmundo de Queiroz, Bairro Novo"; Requerimento n° 806/2021 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie a castração de animais (cachorros e gatos) em Campanha Novembro 

Azul; Requerimento n° 808/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie compra de tablet 

aos Agentes Comunitários de Saúde"; Requerimento n° 809/2021 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie que seja colocado um semáforo na BR 316 em frente ao Condomínio 

Citta Maris, Bairro Uriboca"; Requerimento n° 810/2021 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie apoio e incentivo aos pequenos produtores"; Requerimento n° 815/2021 - "Que 

a Prefeita Municipal determine ao setor competente a expedição dos títulos definitivos de 

propriedade aos moradores do Bairro Santa Clara"; e Requerimento n° 817/2021 - "Que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a expedição dos títulos definitivos de 

propriedade aos moradores da Comunidade Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do 

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

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

Indicação n° 322/2021 de autoria do Vereador Manelzinho Rocha, "Que a Prefeita 

Municipal providencie os serviços de: limpeza, drenagem e retirada de entulhos, abertura de 

valas, conserto e/ou manutenção da iluminação pública, asfaltamento e/ou manutenção 

asfáltica (tapa buraco) saneamento básico, construção de meio fio, sinalização da via e 

calçadas com acessibilidade da Primeira Rua, no Parque das Palmeiras, Bairro Nova 

Marituba". A matéria foi submetida à discussão, em seguida, aberta à votação, realizada 
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através de processo eletrônico, sendo aprovada por maioria. Indicação n° 453/2021 de 

autoria da Vereadora Alexandra Moura, "Que a Prefeita Municipal providencie a reforma da 

Praça Jarbas Passarinho com a construção de uma academia ao ar livre, localizada no Bairro 

Dom Aristides". A matéria foi retirada de pauta pela ausência justificada da autora da 

mesma. Por Questão de Ordem, o Vereador Flávio Farias solicitou que suas matérias 

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

490/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de 

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

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

deficientes físicos na Rua do Cajueiro, Bairro Santa Lúcia"; Indicação n° 491/2021 - "Que 

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

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio 

fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na 

Alameda Castelo, no Pato Macho, Bairro São João"; Indicação n° 493/2021 - "Que a 

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

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio 

fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua 

Lírio da Paz, no Pato Macho, Bairro São João"; Indicação n° 494/2021 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas 

e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Ternura, no 

Pato Macho, bairro São João"; e Indicação n° 495/2021 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização 

da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Flor de Lins, Pato Macho, 

bairro São João". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, aberta à votação, 

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

Questão de Ordem, o Vereador Pastor Rodvaldo solicitou que suas matérias fossem lidas, 

discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicação n° 971/2021 - 

"Que a Prefeita Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, as placas de 

identificação da Avenida do Contorno e avenida Central, no Conjunto Beija Flor, Bairro 

Nova Marituba"; Indicação n° 1874/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal 



             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 

providencie, junto aos órgãos competentes, a pavimentação asfáltica, meio fio e calçamento 

na Travessa 1ª, entre Doutor Ernesto e Avenida do Contorno, na Agrovila São Pedro, Bairro 

Nova Marituba"; Indicação n° 1882/2022 - " Indicando que a Prefeita Municipal, 

providencie junto aos órgãos competentes a realização de um curso de capacitação aos 

profissionais da saúde mental, para seu aprimoramento quanto aos cuidados dispensados aos 

pacientes que estão apresentando transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão e 

transtornos depressivos graves causados pela pandemia Covid -19"; e Indicação n° 

1885/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto aos órgãos competentes, 

que seja ampliada a capacidade de atendimento psicológicos para a população, em virtude 

da grande procura por atendimentos, vítimas do pós Covid-19, com síndrome do pânico, 

ansiedade e depressão, nas UBS e CAPS". As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, aberta à votação, em bloco, realizada através de processo eletrônico, sendo 

aprovadas por unanimidade. Indicação n° 1886/2022 de autoria do Vereador Anderson 

Rocha, "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, na Rua Paula Roberta, Bairro Santa 

Clara". A matéria foi submetida à discussão, em seguida, aberta à votação, realizada através 

de processo eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. Indicação n° 1901/2022 de 

autoria do Vereador Boni, "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto à 

Secretaria Municipal de Educação e ao Grupo Liberal, a implantação do “Projeto Liberal na 

Escola”, nas instituições de ensino do município de Marituba". A matéria foi submetida à 

discussão, em seguida, aberta à votação, realizada através de processo eletrônico, sendo 

aprovada por unanimidade. Por Questão de Ordem, o Vereador Sóriclis Silva solicitou 

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

Presidência. Indicação n° 1903/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie 

junto ao setor competente, para que seja feita a substituição da placa com o nome da Unidade 

de Saúde Celina Lameira Nascimento, na Av. São Francisco no Bairro Novo Horizonte"; e 

Indicação n° 1904/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto ao setor 

competente, a aquisição de um Gerador de Energia Elétrica, para ser instalado no Centro de 

Diagnóstico Ignácio Gabriel". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, 

aberta à votação, em bloco, realizada através de processo eletrônico, sendo aprovadas por 
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unanimidade. Por Questão de Ordem, o Vereador Felipe Brito solicitou que suas matérias 

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

1907/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, 

para que conceda desconto, isenção ou remissão do imposto predial e territorial urbano - 

IPTU, incidente sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados 

pelas chuvas ocorridas no município de Marituba"; Indicação n° 1908/2022 - "Indicando 

que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a criação do “Fundo de 

Enchentes”, para cobertura dos prejuízos das vítimas de enchentes e alagamentos dentro do 

município de Marituba"; Indicação n° 1909/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, para que seja criado o Banco Municipal de Cadeiras 

de Rodas, para atender pessoas com necessidades especiais que precisam de cadeira de 

rodas"; e Indicação n° 1913/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto 

ao setor competente, que seja instituído um abono especial para os servidores da Guarda 

Municipal, no período da licença para tratamento de saúde, em decorrência de ferimento em 

ação". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, aberta à votação, em bloco, 

realizada através de processo eletrônico, sendo aprovadas por unanimidade. Por Questão 

de Ordem, o Vereador Junior Amaral solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas 

e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicação n° 1914/2022 - "Indicando 

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

de lombadas e a sinalização horizontal e vertical necessários na Rua Mogno, localizada entre 

a rua do Linhão Alça Viária (Campo Verde), no bairro São João em Marituba-PA"; e 

Indicação n° 1915/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente, os serviços de construção de lombadas e a sinalização vertical e horizontal 

necessários, na Rua Tupinambás, localizada próximo a Escola M. E. I. F Geracina Begot 

Granhen no bairro São João em Marituba-PA". As matérias foram submetidas à discussão, 

em seguida, aberta à votação, em bloco, realizada através de processo eletrônico, sendo 

aprovadas por unanimidade. 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. Moção de Pesar n° 013/2022 - "Que manifesta solidariedade e 

solicita encaminhamento da presente MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento de Ian Freitas 

da Silva, ocorrido no dia 17 de Maio de 2022"; Moção de Aplausos n° 014/2022 - "Que 

solicita encaminhamento da presente Moção de Aplausos ao atleta Mário Antônio dos Santos 
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Nunes vencedor do Troféu Rômulo Maiorana 2022"; e Indicação n° 1917/2022 - "Indicando 

que a Prefeita Municipal institua o "Programa Municipal de Auxílio ao Transportes de 

Estudante Universitários de Marituba/PA, incentivando, com isso, a formação acadêmica 

universitária dos munícipes mais necessitados e visando, posteriormente, a inclusão desses 

profissionais qualificados no mercado de trabalho". As matérias foram submetidas à 

discussão, em seguida, aberta à votação, em bloco, realizada através de processo eletrônico, 

sendo aprovadas por unanimidade. Em conformidade com o art. 82, § único, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Marituba, o Vereador Allan Besteiro passou a direção dos 

trabalhos ao Vereador Junior Amaral. Por Questão de Ordem, o Vereador Allan Besteiro 

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

Presidência. Requerimento n° 218/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Nossa Senhora de Lourdes, Bairro 

Dom Aristides"; Requerimento n° 226/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de uma quadra poliesportiva coberta na escola Municipal Santa Lúcia"; 

Requerimento n° 227/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na escola Municipal Renausto Amanajas"; Requerimento n° 

229/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma quadra poliesportiva 

coberta na Escola Municipal Padre Marcos Schawalder"; e Requerimento n° 230/2021 - 

"Que a Prefeita Municipal providencie a conclusão das obras da Escola Padre Marcos 

Schawalder no Bairro da Pedreirinha". As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, aberta à votação, em bloco, realizada através de processo eletrônico, sendo 

aprovadas por unanimidade. Na ocasião, o Vereador Júnior Amaral retornou a direção dos 

trabalhos ao Vereador Allan Besteiro, Presidente da CMM. Esgotada a pauta, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores inscritos através de processo 

eletrônico para os Pronunciamentos finais. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Antonio 

Armando Júnior após as saudações iniciais, elogiou o trabalho realizado pelo atual 

Presidente da CMM, o Vereador Allan Besteiro, fazendo as melhorias necessárias para o 

bom andamento dos trabalhos legislativos, principalmente na questão de economia de papel, 

com instalação do sistema de votação eletrônica e agora com o registro em vídeo da sessão 

ordinária, posteriormente, com transmissão ao vivo. Agradeceu aos pares pela aprovação de 

suas proposições, registrando, que o Projeto de Lei nº 044/2021, que trata da inclusão do 
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código QR nas placas de obras públicas municipais, considerando importantes por darem 

mais transparência e informações sobre os serviços que estão sendo realizados neste 

Município. Destacou ainda sobre o título de Cidadão Maritubense ao Deputado Federal 

Celso Sabino de Oliveira que tem ajudado bastante este Município com o envio de recursos 

através d emendas parlamentares, e que, atualmente, assumiu a Presidência da Comissão 

Mista de Orçamento no Congresso Nacional, sendo a mesma, uma união entre a Câmara 

Federal e o Senado, havendo um revezamento a entre Câmara e Senado a cada dois anos, na 

sua administração. É a Comissão mais importante do Congresso, e pela primeira vez, um 

deputado paraense assume a Presidência da mesma. Ressaltou sobre a importância de 

instituir no calendário oficial deste Município o “Dia da visita do Papa João Paulo II ao 

Município de Marituba, considerando uma data marcante para Marituba. Informou que 

esteve reunido com a Comissão ”Fora Lixão”, um pedido do Vereador Manelzinho Rocha, 

contando com a presença da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. , 

sobre o posicionamento e andamento das tratativas para o fim do funcionamento do Aterro 

sanitário no Município de Marituba. Registrou que, recentemente, o fedor oriundo do “lixão” 

estava insuportável por quase toda a cidade de Marituba, um verdadeiro sofrimento para as 

pessoas que residem nas proximidades do aterro sanitário. Disse que, com o passar dos dias, 

a tendência seja piorar. Externou votos de indignação em virtude de não se ter uma definição 

quanto a retirada deste aterro do Município de Marituba, após a renovação do acordo para o 

referido empreendimento permanecesse por mais dois anos, salientando que a Prefeita 

Patrícia Mendes não assinou este acordo, preterindo e exigindo o cumprimento do acordo 

anterior de 2019, com o encerramento das atividades do aterro sanitário em junho de 2020, 

tendo em vista, principalmente, que nenhuma das obrigações estabelecidas foram cumpridas. 

Disse que o novo acordo também foi realizado sem a assinatura e concordância do Ministério 

Público. Em aparte, o Vereador Sóriclis Silva parabenizou o seu antecessor pelas matérias 

e pela discussão, destacando que o “lixão” seja um problema antigo, e que, na maioria das 

vezes, algumas pessoas dizem que os Vereadores desta Casa Legislativa não estejam 

empenhados na solução deste problema. Situação que não é verdade, pois todos os 

Vereadores e a Prefeita Patrícia Mendes não medem esforços para conseguir a retirada deste 

aterro do Município de Marituba, porém, os acordos vêm de esfera superior. Em aparte, o 

Vereador Manelzinho Rocha também parabenizou a iniciativa do Vereador Antonio 

Armando Júnior no que diz respeito à questão deste aterro sanitário, um assunto que 
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incomoda bastante, de difícil solução, mas que devemos buscar forças políticas para 

solucionar a questão. As prefeituras de Ananindeua e de Belém não sinalizam para um 

debate, para uma solução. Considera que, de fato, não é possível que cada Município tenha 

o seu aterro sanitário para a destinação de seus resíduos sólidos, em virtude, de ser 

dispendioso, mas sim através de consórcio entre vários Municípios. Porém não há interesse 

dos demais Municípios envolvidos, bem como Benevides, Santa Isabel. Registrou que 

Marituba pode até conseguir instalar um local para depositar o seu lixo local, moralmente 

falando, pois não irá resolver a questão do “lixão”, tendo em vista de que o mesmo seja uma 

problemática da região metropolitana de Belém, necessitando de manifestação do Governo 

do Estado, mesmo não sendo sus competência legal, tomando a frente do debate para que as 

coisas aconteçam. Em aparte, o Vereador Raimundo Carneiro disse que a solução da 

questão do aterro sanitário seja através de boa vontade política, considerou que grande parte 

dos municípios brasileiros não possuem condições de arcar com as despesas de um aterro 

sanitário para a destinação final de seus resíduos sólidos, sendo uma possibilidade a adesão 

por consórcio. Registrou que não há interesse dos representantes dos municípios de Belém 

e de Ananindeua na solução da questão, até mesmo o Poder Judiciário. Destacou que dessa 

forma não vê perspectiva deste aterro sanitário encerrar as suas atividades no Município de 

Marituba. Lembrou que as bacias de chorume do aterro sanitário podem estourar a qualquer 

momento, sendo uma tragédia anunciada, poluindo os lagos Bolonha e Água Preta que 

fornecem água potável para a área metropolitana. Retomando seus pronunciamentos, o 

Vereador Antonio Armando Júnior disse que seja necessário haver as reuniões bimestrais 

para acompanhar as obrigações impostas ao empreendimento do aterro sanitário, informou 

que as reuniões se iniciaram no mês de fevereiro deste com a participação de representantes 

da Procuradoria do Governo do Estado, assessoria jurídica do Governo do Estado, secretário 

de obras, secretarias municipais de saneamento de Belém, e de Ananindeua, Procurador 

Jurídico de Belém e Procurador Técnico de Ananindeua, faltando o Ministério Público para 

fiscalizar o andamento das obrigações, que, conforme parecer técnico, seria praticamente 

impossível o seu cumprimento no prazo de vinte e seis meses. Ressaltou que solicitou, 

através de requerimento, a participação de representantes da Prefeitura Municipal de 

Marituba nestas reuniões, bem como, da Câmara de Marituba, para acompanhar as reuniões, 

porém não tem conhecimento das datas destas reuniões. Em aparte, o Vereador Junior 

Amaral disse que o maior temor desta Casa de Leis seja o estouro de uma destas bacias de 
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chorume do aterro sanitário, que vem sendo avisado desde as legislaturas anteriores. A 

tendência é encontrar uma solução para o lixo de Marituba, porém, acumulando dois 

problemas: uma terro sanitário para o lixo do Município de Marituba e a continuidade do 

atual aterro sanitário. Marituba continua refém da pressão política dos municípios de Belém 

e de Ananindeua, recebendo todo o ônus e sem poder participar e opinar sobre as discussões. 

Ressaltou que outros municípios próximos da região metropolitana possuem as 

características necessárias para a instalação de aterro sanitário, conforme determinação da 

lei. Disse que seja necessário fazer as devidas cobranças ao Poder Judiciário pelo tratamento 

dispensado ao Município de Marituba sobre a questão do aterro sanitário. Em aparte, o 

Vereador Serra deixou claro e registrado que a Câmara Municipal de Marituba seja 

contrária à continuidade deste aterro sanitário no Município de Marituba, e a população 

precisa ter conhecimento desta situação. Parabenizou aos demais pares pela preocupação e 

pela luta pelo encerramento das atividades deste aterro sanitário. Ressaltou que as 

autoridades competentes só temem uma iniciativa quando ocorrer uma catástrofe como o 

rompimento de uma das bacias de chorume deste aterro. Lembrou que estamos em ano 

letivo, e nada mais justo, do que condicionar o apoio e voto aos candidatos que se 

comprometerem com a questão da retirada deste “lixão” do Município de Marituba, 

inserindo-os no processo e na discussão. Destacou ainda que seja uma “meia dúzia” de 

pessoas que tentam colocar a população contra os Vereadores dizendo que os mesmos 

estejam omissos quanto á questão do aterro sanitário. Retomando novamente, seus 

pronunciamentos, o Vereador Antonio Armando Júnior disse que dentre as atribuições 

dos Vereadores deste Poder legislativo tudo está sendo feito para que se possa encerrar as 

atividades do aterro sanitário neste Município. Disse que existe uma condicionante solicitada 

pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para a liberação de licença de funcionamento do 

aterro no Município de Marituba: apresentação a ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica, dos profissionais que executaram o programa de alto sustentamento e proteção da 

fauna silvestre; apresentação de cronograma atualizado do início das atividades previstas 

para a execução de programas de previsão e finalização de campanhas e laudos finais. 

Registrou que a SEMMA estadual esteja mais preocupada com a fauna e flora do que com a 

vida humana. Primeiro se cuida da população para, assim, poder cuidar da fauna e flora. 

Finalizou dizendo que a empresa responsável pelo empreendimento do aterro sanitário esteja 

comento crimes ambientais nesta Cidade, bastando sair de casa para sentir o odor 
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predominante em alguns bairros, baixando a qualidade de vida da população, 

principalmente, das áreas próximas ao aterro sanitário. Considerou ainda que a empresa deve 

pagar indenização às pessoas que foram e continuam sendo afetadas, inclusive, há um 

bloqueio para o pagamento destas indenizações, que poderia ajudar o Município a tratar as 

estas mazelas da melhor forma possível. Por sua vez, o Vereador Sóriclis Silva, após as 

saudações de praxe, destacou que esta discussão sobre o aterro sanitário seja bastante ampla, 

concordando que falte força política para encontrar soluções para a questão. Concordou 

também que seja necessário inserir os candidatos, deste novo pleito eleitoral, nas discussões 

e no processo de retirada deste empreendimento do Município de Marituba, mas que sejam 

parceiros deste Município unindo forças com o Executivo e Legislativo municipais. Disse 

que não seja tão simples a retirada deste empreendimento, mas com união de todos, as 

possibilidades aumentam. Informou que, no último sábado, 28 de maio, foi realizado o 

casamento comunitário, com cerca de noventa sete casais. Parabenizou a iniciativa e o 

cuidado da Prefeita Municipal com a causa da população, principalmente, quando se trata de 

família. Destacou que esteve representando este Poder Legislativo na Comunidade Bom 

Sossego, no Bairro Novo Horizonte registrando que os moradores saíram vitoriosos e não 

irão precisar deixar as suas casas. Disse que em nenhum momento a Prefeitura de Marituba 

colocou empecilho contra o direito destes moradores. Em aparte, o Vereador Anderson 

Rocha parabenizou o líder do Governo pelo pronunciamento e pela atuação dentro deste 

Município, acrescentando que hoje podemos dizer que Marituba tenha uma gestora 

comprometida com a sua população e com o desenvolvimento do Município, e o principal, 

não se omite diante dos problemas. Não concorda com aqueles que dizem que os Vereadores 

desta Casa Legislativa não trabalhem, ou que não se prepararam para estar Vereador. 

Lembrou que tudo passa por esta Casa de Leis, a Prefeita trabalha com a aprovação das 

solicitações dos Vereadores. Finalizou dizendo que seu gabinete esteja de portas abertas para 

receber a todos, independente de cor ou bandeira partidária, oposição ou situação. Em 

aparte, o Vereador Raimundo Carneiro disse que a atual gestora tem grande aceitação 

dentro deste Município, principalmente, pelo trabalho realizado com qualidade. No que se 

refere à ocupação da Comunidade Bom Sossego, que iniciou por volta do ano de 2014, e que 

sempre tiveram a preocupação com a questão da reintegração de posse. É gratificante poder 

acompanhar a vitória destes moradores. ´Reportou-se ao Vereador Anderson Rocha dizendo 

que está a treze anos, cinco meses e alguns dias como legislador, e sempre houve neste 
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Município, um grupo de pessoas que acreditam na tese “de quanto pior, melhor”. 

Questionam o trabalho dos Vereadores, do Executivo Municipal e que até poderiam 

disponibilizar os seus nomes para concorrer a uma vaga neste Parlamento. Mas, que 

pudessem mostrar trabalho de verdade e não o “achismo”. Considerou que o mais importante 

seja contribuir com o desenvolvimento deste Município, fazendo críticas construtivas e não 

destrutivas. Finalizou dizendo que as críticas sempre existirão e a população fara o 

julgamento correto. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Sóriclis Silva 

concordou que dificilmente se conseguirá agradar a todos. Falou sobre o caso de uma 

criança, de 9 anos, portadora de Síndrome de Down, que teria sido agredida pela Vice-

Diretora de uma escola Municipal de Marituba, com grande repercussão nas mídias sociais, 

o caso ocorre na última sexta-feira, dia 27 de maio. Disse que, como representante da Frente 

Parlamentar que defende os direitos da pessoa com deficiência, considera importante fazer 

a apuração dos fatos. Informou que fará visita à família e à escola para entender o ocorrido 

e buscar o defender o direito da criança.  Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha 

parabenizou a iniciativa do seu antecessor dizendo que está Casa de Leis não se furtará em 

defender a vida e os direitos daqueles que mais necessitam. Disse que a Prefeita também já 

está buscando solucionar a questão, considerando uma situação grave e que necessita ser 

apurada, responsabilizando os agressores, caso tenha havido agressão, e garantir e resguardar 

o amplo direito à vítima ou vítimas, bem como, a defesa ao contraditório às partes envolvidas 

e acusadas. Registrou que seja necessário o afastamento das partes envolvidas para que se 

possa obter total transparência sobre a questão, e ao final sejam responsabilizados os 

culpados. Finalizou colocando-se à disposição para elucidar o quanto antes o caso em 

questão, e que a secretaria municipal de educação possa tomar as devidas medidas cabíveis, 

quanto ao ocorrido. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Sóriclis Silva 

considerou que seja importante ouvir as partes envolvidas para o esclarecimento dos fatos, 

principalmente, no que diz respeito à defesa e garantia dos direitos da criança. Não havendo 

mais oradores inscritos através de processo eletrônico e nem mais nada a ser tratado na 

ordem do dia, o Senhor Presidente, oportunamente, convocou aos demais Vereadores para 

participarem de sessão extraordinária, em seguida, deu por encerrada esta Sessão Ordinária 

às onze horas e vinte 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 
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formalidades legais e para que produza seus legítimos efeitos. Marituba/PA, 02 de junho de 

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