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ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022. 

 

Aos nove 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 Primeira Secretaria, o Vereador 

Anderson Rocha; e na Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro. 

Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou aos demais Vereadores que, 

registrassem suas presenças, através de processo eletrônico em seus tabletes, o que foi 

feito. Constatando o registro das presenças dos Vereadores: Antônio Armando Júnior, 

Allan Besteiro, Alexandra Moura, Anderson Rocha, Devaldo Valente, Felipe Brito, 

Flávio Farias, Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro, Pastor Rodvaldo, Serra e 

Sóriclis Silva. Havendo quórum, oportunamente, o Senhor Presidente justificou as 

ausências dos Vereadores Gilberto Souto e Junior Amaral, que estão à serviço externo 

representando este Poder Legislativo, solicitando, em seguida, ao Vereador Sóriclis 

Silva que fizesse a leitura de um texto bíblico (Tg 3,1-5). E quando eram, 

pontualmente, nove horas e vinte 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 das Atas da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata nº 052/2022, da 52ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de junho 

de 2022, e as Atas da 1ª e 2ª Sessões Extraordinárias realizadas no dia 02 de junho de 

2022, encontram-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: Edital de Convocação nº 001/2022 - Audiência Pública, da 

Comissão Permanente de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento, 

convocando a todos para participar DA Audiência Pública para debater sobre o Projeto 
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de Lei nº 133/2022, de autoria do Poder Executivo – LDO/2023, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2023, que será realizada no dia 13 

de junho de 2022, início às 09h, na Câmara Municipal de Marituba, sito à Avenida João 

Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, Marituba-Pará. Ofício nº 084/2022, GAB/PMM – 

apresentando Emenda Substitutiva Geral ao Projeto de Lei nª 147/2022, que dispõe 

sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Marituba – REFIS 

MUNICIPAL. Mensagem nº 034/2022, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 009/2021, de autoria do 

Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei 

Municipal nº 591, de 18 de maio de 2022, que dispõe sobre a disponibilidade de 

brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos. Mensagem nº 

035/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 021/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 592, de 18 de 

maio de 2022, que institui a semana municipal de prevenção da gravidez na adolescência 

no município de Marituba e dá outras providências. Mensagem nº 036/2022, da 

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

de Lei nº 022/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado 

por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 593, de 18 de maio de 2022, que cria o 

Programa Aquisição Direta de Alimentos do Pequeno Produtor Rural – com o objetivo 

de atender às necessidades básicas de alimentos de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social durante o período de pandemia. Mensagem nº 037/2022, da 

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

de Lei nº 099/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado 

por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 594, de 18 de maio de 2022, que dispõe 

sobre a oferta de Bolsas de Graduação e Pós-Graduação aos professores do Município 

em parceria com instituições privadas. Mensagem nº 038/2022, da Procuradoria Geral 

do Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 126/2022, 

de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal nº 595, de 27 de maio de 2022, que dispõe sobre a 
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organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC; e institui a 

Coordenadoria 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. Mensagem nº 

039/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 140/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 596, de 03 de 

junho de 2022, que 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. 

Ofício nº 445/2022-GAB-SEMED, da Secretaria Municipal de Educação, informando 

que encontra-se, apurando os fatos ocorridos, no âmbito da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Nadéia Guimarães, no dia 27 de maio de 2022, atinentes à menor M.S.B.L, 

mediante a Sindicância Disciplinar nº 002/2022-SEMED/PMM. 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 Lei do Executivo n° 160/2022 de autoria do Executivo Municipal; 

Projeto de Lei do Executivo n° 161/2022 de autoria do Executivo Municipal; Projeto 

de Lei do Executivo n° 162/2022 de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei 

do Executivo n° 163/2022 de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei do 

Executivo n° 164/2022 de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei do 

Executivo n° 165/2022 de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei do 

Legislativo n° 157/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Projeto de Lei do 

Legislativo n° 158/2022 de autoria do  Vereador Sóriclis Silva; Projeto de Lei do 

Legislativo n° 159/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Parecer da Comissão 

de Justiça favorável à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2022; 
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Parecer da Comissão de Justiça favorável à aprovação com emenda do Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica do nº 001/2022; Parecer da Comissão de Justiça favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nº 029/2021; Parecer da Comissão de Justiça favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nº 083/2021; Parecer da Comissão de Justiça favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nº 090/2021; Parecer da Comissão de Justiça favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nº 142/2022; Projeto de Decreto Legislativo n° 003/2022 

de autoria do Vereador Júnior Amaral; Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 001/2022 

- Processo Legislativo; Projeto de Lei do Legislativo n° 029/2021 de autoria do 

Vereador Sóriclis Silva; Projeto de Lei do Legislativo n° 083/2021 de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo; Projeto de Lei do Legislativo n° 090/2021 de autoria do 

Vereador Antonio Armando Júnior; Projeto de Lei do Executivo n° 142/2022 de autoria 

do Executivo Municipal; Projeto de Lei do Legislativo n° 094/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto; Projeto de Lei do Legislativo n° 122/2022 de autoria do 

Vereador Anderson Rocha; Requerimento n° 428/2021 de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento n° 431/2021 de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento n° 446/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 461/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento 

n° 467/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento n° 811/2021 

de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 819/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 821/2021 de autoria do Vereador Gilberto 

Souto; Requerimento n° 822/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Requerimento n° 844/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação n° 

1798/2022 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação n° 1918/2022 de autoria 

do Vereador Gilberto Souto; Indicação n° 496/2021 de autoria do Vereador Flávio 

Farias; Indicação n° 497/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 

499/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 500/2021 de autoria do 

Vereador Flávio Farias; Indicação n° 501/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; 

Indicação n° 453/2021 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Requerimento n° 

1271/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação n° 1923/2022 de autoria 

do Vereador Anderson Rocha; Indicação n° 1924/2022 de autoria do Vereador 
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Anderson Rocha; Indicação n° 1905/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; 

Indicação n° 1925/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 1930/2022 

de autoria do Vereador Boni; Indicação n° 1931/2022 de autoria do Vereador Boni; 

Indicação n° 1932/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação n° 1933/2022 

de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação n° 1927/2022 de autoria do Vereador 

Júnior Amaral; Indicação n° 1928/2022 de autoria do Vereador Júnior Amaral; 

Requerimento n° 234/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento n° 

235/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento n° 236/2021 de autoria 

do Vereador Allan Besteiro, e Requerimento n° 254/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro. 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, Allan Besteiro, Alexandra Moura, 

Anderson Rocha, Devaldo Valente, Felipe Brito, Flávio Farias, Manelzinho Rocha, 

Raimundo Carneiro, Pastor Rodvaldo, Serra e Sóriclis Silva. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente explicou aos demais Vereadores que as votações serão realizadas através de 

processo eletrônico em seus tablets. Em seguida, submeteu à aprovação Plenária as Atas 

realizadas na sessão anterior. Ata nº 052/2022, da 52ª Sessão Ordinária realizada no 

dia 02 de junho de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade através de processo de 

votação eletrônico. Ata nº 001/2022, da 1ª Sessão Extraordinária realizada no dia 02 

de junho de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade através de processo de votação 

eletrônico. Ata nº 002/2022, da 2ª Sessão Extraordinária realizada no dia 02 de junho 

de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade através de processo de votação eletrônico. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a deliberação da matéria em pauta: Projeto 

de Lei do Executivo n° 160/2022 - "Institui o "Projeto IDEB a todo vapor " no sistema 

educacional do município de Marituba, visando a melhoria da qualidade da educação 

oferecida nas escolas municipais, bem como a evolução dos resultados do IDEB nos 

próximos anos". A matéria foi encaminhada às Comissões de Justiça e de Educação e 

Assistência Social, para receber análise e parecer. Projeto de Lei do Executivo n° 

161/2022 - "Acrescenta novas estratégias à META 5 do Plano Municipal de Educação - 
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PME, instituído pela Lei nº 311, de 24 de junho de 2015, com o Projeto ALFA EM 

AÇÃO". A matéria foi encaminhada às Comissões de Justiça e de Educação e 

Assistência Social, para receber análise e parecer. Projeto de Lei do Executivo n° 

162/2022 - "Dispõe sobre a inclusão de Robótica Pedagógica como prática pedagógica 

extensionista das escolas municipais de ensino fundamental do município de Marituba". 

A matéria foi encaminhada às Comissões de Justiça e de Educação e Assistência Social, 

para receber análise e parecer. Projeto de Lei do Executivo n° 163/2022 - "Acrescenta 

novas estratégias à META 6 do Plano Municipal de Educação - PME, instituído pela Lei 

311 de 24 de junho de 2015, com o Programa Educação que Transforma em Tempo 

Integral". A matéria foi encaminhada às Comissões de Justiça e de Educação e 

Assistência Social, para receber análise e parecer. Projeto de Lei do Executivo n° 

164/2022 - "Dispõe sobre a criação da Horta Orgânica e Eco Coletiva nas Escolas 

objetivando uma Alimentação Saudável, o descarte consciente e alternativas para uma 

educação ambiental permanente, sob enfoque interdisciplinar". A matéria foi 

encaminhada às Comissões de Justiça e de Educação e Assistência Social, para receber 

análise e parecer. Projeto de Lei do Executivo n° 165/2022 - "Adequa a Lei 

nº162/2006, de 07 de novembro de 2006, que "Dispõe sobre a Política de Assistência 

Social", que alterou a Lei nº013/1997, que regia a matéria, à Lei Federal nº8.742, de 07 

de dezembro de 1993 - LOAS e suas posteriores alterações". A matéria foi encaminhada 

às Comissões de Justiça e de Educação e Assistência Social, para receber análise e 

parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 157/2022 de autoria do Vereador Sóriclis 

Silva -"Institui no Município de Marituba, no Mês de Março, a Campanha contra a 

violação dos Direitos da Mulher e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 

158/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva - "Institui o "Dia da Menina'', a ser 

celebrado, anualmente, no dia 11 de outubro, passando a integrar no Calendário Oficial 

do Município de Marituba". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

receber análise e parecer. Projeto de Lei do Legislativo n° 159/2022 de autoria do 

Vereador Sóriclis Silva - "Institui no Calendário Oficial da Cidade de Marituba, o Mês 

de Conscientização e Inclusão Social das Pessoas com Deficiência, denominado 
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setembro Verde". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber 

análise e parecer. Após os devidos encaminhamentos, passou-se à discussão e votação 

das demais matérias em pauta: Parecer da Comissão de Justiça favorável à aprovação 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2022. A matéria foi submetida à discussão, em 

seguida, submetida a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovada por 

unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça favorável à aprovação com emenda do 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica do nº 001/2022. A matéria foi submetida à discussão, 

em seguida, submetida a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovada 

por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça favorável à aprovação do Projeto de 

Lei nº 029/2021. A matéria foi submetida à discussão, em seguida, submetida a abertura 

de processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. Parecer da 

Comissão de Justiça favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 083/2021. A matéria 

foi submetida à discussão, em seguida, submetida a abertura de processo de votação 

eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça 

favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 090/2021. A matéria foi submetida à 

discussão, em seguida, submetida a abertura de processo de votação eletrônico, sendo 

aprovada por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça favorável à aprovação do 

Projeto de Lei nº 142/2022. A matéria foi submetida à discussão, em seguida, submetida 

a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 003/2022 de autoria do Vereador Júnior Amaral - 

“Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao Senhor Raimundo Leão Ferreira 

Filho “Mestre Curica” e dá outras providências”. A matéria foi submetida à discussão, 

em seguida, submetida a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovada 

por unanimidade. Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 001/2022 - Processo 

Legislativo - "Altera o art. 44 da Lei Orgânica do Município de Marituba". A matéria foi 

submetida à 1ª discussão, em seguida, submetida a abertura de processo de votação 

eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação, com emenda. Projeto de 

Lei do Legislativo n° 029/2021 de autoria do Vereador Sóriclis Silva - "Institui o Dia 

do Casamento Comunitário Civil no âmbito do Município de Marituba e dá outras 

providências". A matéria foi submetida à 1ª discussão, em seguida, submetida a abertura 
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de processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. 

Projeto de Lei do Legislativo n° 083/2021 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo - 

"Dispõe sobre o incentivo a agricultura familiar e a piscicultura no Município de 

Marituba - PA". A matéria foi submetida à 1ª discussão, em seguida, submetida a 

abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei do Legislativo n° 090/2021 de autoria do Vereador Antonio 

Armando Júnior - "Estabelece obrigatoriedade aos Bancos e Instituições Financeiras 

afins de possibilitar agendamento prévio com dia e horário determinado para 

atendimento presencial na cidade de Marituba/PA". A matéria foi submetida à 1ª 

discussão. Usando a palavra, o autor da matéria, o Vereador Antonio Armando Júnior, 

destacou que o referido projeto se deu em virtude de grande apelo e pelas péssimas 

condições em que as pessoas ficavam expostas, do lado de fora, em enormes filas 

aguardando atendimento nas agências bancárias deste Município, uma péssima qualidade 

neste atendimento, que poderia ser melhorado através de lei municipal, tendo em vista 

que a Constituição Federal permite e garante do direito do consumidor. Registrou que 

sua matéria propõe um agendamento prévio com dia e hora marcada para atendimento 

presencial nas agências bancárias de Marituba. Lembrou que existe uma lei municipal 

condicionando tempo máximo de trinta minutos para o atendimento ao cliente em dias 

normais, e quarenta e cinco minutos em dias e horários de grande movimentação. 

Acrescentou que, assim, se evita as enormes filas nas portas das agências bancárias neste 

Município, e que, este agendamento poderá ser realizado via aplicativo, telefone ou 

presencialmente, facilitando a vida do cidadão. Finalizou solicitando o apoio dos pares 

pela aprovação da matéria. Não havendo mais discussão, a matéria foi submetida a 

abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª 

votação. Projeto de Lei do Executivo n° 142/2022 de autoria do Executivo Municipal 

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

Marituba, o Glorioso Menino Deus". A matéria foi submetida à 1ª discussão, em seguida, 

submetida a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovada por 

unanimidade, em 1ª votação. Projeto de Lei do Legislativo n° 094/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto - "Dispõe sobre a gratuidade para acompanhantes de pessoas 
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com deficiência física, mental ou sensorial no transporte coletivo urbano do município 

de Marituba". A matéria foi submetida à 2ª discussão, em seguida, submetida a abertura 

de processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 2ª votação. 

Projeto de Lei do Legislativo n° 122/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha - 

"Dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e da outras providencias". 

A matéria foi submetida à discussão. Usando a palavra, o autor da matéria, o Vereador 

Anderson Rocha declarou acreditar que muitos não conheçam a profissão de 

optometrista, sendo um profissional com formação de nível superior que cuida da visão. 

Disse que Marituba possui apenas um profissional oftalmologista para atender todo o 

sistema de saúde deste Município. Esclareceu que o fato se deve a falta de profissionais 

qualificados em todo o Brasil. a referida profissão tem crescido bastante. Salientou que, 

na maioria dos casos, de problemas na visão, sejam apenas refrativos, que podem ser 

corridos com a indicação de óculos de grau. Destacou ainda que o optometrista realiza o 

primeiro atendimento, fazendo exames regenerativos, verificando se o problema é visual 

ou ocular e, se for necessário, encaminha para o especialista, neste caso, o oftalmologista, 

Disse que, com a utilização deste profissional nas unidades básicas de saúde, se consegue 

atender as inúmeras demandas reprimidas nesta área. Finalizou agradecendo o apoio dos 

pares pela aprovação da matéria que irá ajudar a Prefeita a atender com mais dignidade 

as demandas da população deste Município. Não havendo mais discussão, a matéria foi 

submetida a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovadas por 

unanimidade, em 2ª votação. Por Questão de Ordem, o Vereados Anderson Rocha 

solicitou, através de Requerimento Verbal, que fosse feita a inversão de pauta, em 

conformidade com o Art. 81, § 2º e Art. 116, III, para discussão e votação, em bloco, de 

suas matérias, em virtude de compromisso – consulta médica. A matéria foi submetida à 

apreciação Plenária, sendo acatada por unanimidade.  Requerimento n° 1271/2022 - 

"Requerendo que este Poder Legislativo realize Sessão Especial em Alusão ao Dia 

Internacional do Surdo-cego com o Tema “Da Exclusão a Inclusão”, a fim de tratarmos 

sobre a Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; Indicação n° 1923/2022 - 

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

eventos realizados e proporcionados pela Prefeitura de Marituba, as bandas, músicos e 
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artistas locais tenham a PRIORIDADE no momento da escolha para a participação nos 

eventos; Indicação n° 1924/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie 

junto ao setor competente o Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal, nos 

Turnos da Manhã, Intermediário e Tarde, moradores do Viver Melhor”. As matérias 

foram submetidas à discussão, em seguida, submetidas a abertura de processo de 

votação eletrônico, sendo aprovadas por unanimidade, em bloco. 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° 

428/2021 - "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 Passagem Três Marias, Bairro São José; 

Requerimento n° 431/2021 - "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 José, Bairro Canaã; 

Requerimento n° 446/2021 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente 

a execução de serviços de implantação de duas lombadas físicas padronizadas com base 

no Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, bem como a execução de pintura e 

colocação de sinalização prévia na vertical e horizontal da Travessa São Francisco no 

perímetro entre a Rua São Francisco e Rua Bom Sossego, Bairro Nova União; 

Requerimento n° 461/2021 - "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 São Joaquim, entre Rua 

Bom Sossego e Rua da Cerâmica, Bairro São Francisco; e Requerimento n° 467/2021 

- "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

revitalização de pintura das lombadas físicas, na extensão da Rua Antônio Bezerra 

Falcão, no perímetro entre a Rua Marcos Schawalder, (Bairro Centro) e Rua Decouville 

(Bairro Decouville).  As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, submetidas 

a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovadas por unanimidade, em 

bloco. Os Requerimentos n° 811/2021; n° 819/2021; n° 821/2021; n° 822/2021; n° 

844/2021; Indicações n° 1798/2022; e n° 1918/2022 de autoria do Vereador Gilberto 
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Souto, foram retirados de pauta pela ausência justificada do autor. 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° 496/2021 - "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 Azaleia, Pato Macho, Bairro São João"; Indicação n° 497/2021 - "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 Corteza, Pato Macho, Bairro São João"; Indicação n° 499/2021 - "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 Inocência, Pato Macho, Bairro São João"; Indicação n° 500/2021 - "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 Dádiva, Pato Macho, Bairro São João"; e Indicação n° 501/2021 - "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 Serenata, Pato Macho, Bairro São João". As matérias foram submetidas à 

discussão, em seguida, submetidas a abertura de processo de votação eletrônico, sendo 

aprovadas por unanimidade, em bloco. 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 submetida à discussão, em seguida, submetida a abertura de 

processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em bloco. Por 

Questão de Ordem, o Vereador Sóriclis Silva solicitou que suas matérias fossem lidas, 
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discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicação n° 1905/2022 

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

de um Gerador de Energia Elétrica, para ser instalado no Centro Especializado em 

Reabilitação – CER III, para assim atendermos melhor os nossos munícipes; e Indicação 

n° 1925/2022 - "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 Alameda São Sebastião, quadra 07, Loteamento Parque das 

Palmeiras, Bairro Nova Marituba. As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, submetidas a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovadas por 

unanimidade, em bloco. Por Questão de Ordem, o Vereador Boni solicitou que suas 

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

Indicação n° 1930/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal, providencie junto ao 

setor competente, a padronização das barracas de lanches na Praça Jarbas Passarinho no 

Bairro Dom Aristides; e Indicação n° 1931/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal, 

providencie junto ao setor competente a instalação de câmeras de monitoramento na 

Praça da Bíblia no bairro Dom Aristides”.  As matérias foram submetidas à discussão, 

em seguida, submetidas a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovadas 

por unanimidade, em bloco. 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° 1932/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal, 

providencie, junto ao setor competente, a implantação de lombadas em toda a extensão 

da Rua São Sebastião, no Bairro Uriboca; e Indicação n° 1933/2022 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal, providencie, junto ao setor competente, em caráter de urgência, a 

contratação, nos termos da Lei, de Agentes de Saúde, para atender as comunidades que 

estão descobertas". As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, submetidas 

a abertura de processo de votação eletrônico, sendo aprovadas por unanimidade, em 

bloco. As Indicações n° 1927/2022 e n° 1928/2022 -  de autoria do Vereador Junior 

Amaral foram retiradas de pauta pela ausência justificada do autor. 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 Raimundo Carneiro. 
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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° 

234/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a criação de uma Estratégia Saúde da 

Família – ESF, no Campo Verde, Bairro São João"; Requerimento n° 235/2021 - "Que 

a Prefeita Municipal providencie a criação de uma Estratégia Saúde da Família – ESF, 

no Bairro Canaã"; Requerimento n° 236/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie 

a criação de uma Estratégia Saúde da Família – ESF, no Bairro Santa Lúcia; 

Requerimento n° 254/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a implantação do 

xadrez no currículo da educação básica, conforme a Lei de Diretrizes e a base da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) art. 26 e 27”. As matérias foram submetidas à 

discussão, em seguida, submetidas a abertura de processo de votação eletrônico, sendo 

aprovadas por unanimidade, em bloco. Na ocasião, o Vereador Raimundo Carneiro 

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,  falou 

sobre o trabalho que a atual gestão municipal vem realizando na área da educação, 

salientando que nas gestões anteriores haviam descasos com as mais diversas áreas deste 

Município, em especial, no que se refere ao trabalho técnico, trabalho de base, 

principalmente, na área da educação com a questão do censo escolar, pois havia uma 

aumento no contingente populacional, ao mesmo tempo que se diminuía o coeficiente de 

alunos matriculados. Isto significa menos recursos para o Município. Ressaltou que as 

Unidades Básicas de Saúde realizam um trabalho de cadastramento das pessoas às 

proximidades destas unidades. Este trabalho é realizado pelos Agentes Comunitários de 

Saúde – ACS, junto com um enfermeiro. Informou que teve acesso a uma tabela das 

unidades de saúde que têm feito a atualização deste cadastro dentro do Município de 

Marituba, destacando os trabalhos realizados pelas Unidades de Saúde “Celina Lameira”, 

USF do Uriboca, bem como, do Centro de Saúde Dr. Gilson Rufino Gonçalves, que 

ultrapassaram suas metas. Finalizou que isto decorre de uma gestão eficiente, 

transparente e com atenção às demandas da população. Não havendo mais oradores 
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inscritos através de processo eletrônico e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, 

o Senhor Presidente deu por encerrada esta Sessão Ordinária às dez horas e treze 

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, 09 de junho de 2022 – 28º ano 

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