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ATA DA 57ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Aos onze dias do mês de agosto 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: 

Allan Besteiro. Anderson Rocha, Pastor Rodvaldo, Raimundo Carneiro, Gilberto 

Souto, Boni, Serra, Júnior Amaral, Devaldo Valente, Sóriclis Silva, Antonio Armando 

Júnior e Felipe Brito. Oportunamente justificou a ausência dos Vereadores Flávio 

Farias e Manelzinho Rocha que se encontram enfermos. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Pastor Rodvaldo que fizesse a leitura de um texto 

bíblico (Sl 20). E quando eram, pontualmente, nove horas e vinte e seis minutos, 

invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente Sessão Ordinária. Continuando, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a leitura da Ata 

da Sessão anterior, o qual informou que a Ata nº 056/2022, da 56ª Sessão realizada no 

dia 04 de agosto 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 025/2022/AGALT - 

AMAZON, da Associação de Gays, Lésbicas e Transgêneros da Amazônia, 

convidando os nobres vereadores a participarem do XVMIX DA DIVERSIDADE 

LGBTI DE MARITUBA, com o tema Direitos Humanos e Saúde integral LGBTI, a 
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ocorrer na Câmara Municipal de Marituba no dia 12/08/2022 das 9h00às 12h00. Lido o 

Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, 

inscritos através de processo eletrônico, para os Pronunciamentos iniciais.  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° 020/2022 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Projeto de Lei do Legislativo n° 172/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; 

Projeto de Lei do Legislativo n° 173/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha;  

Parecer da Comissão de Justiça, Projeto de Decreto Legislativo nº 021/2022; 

Projeto de Decreto Legislativo n° 021/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; 

Requerimento n° 483/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 484/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 485/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 494/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; ; 

Requerimento n° 496/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 833/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 

834/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 837/2021 de 

autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 838/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 839/2021 de autoria do Vereador Gilberto 

Souto; Requerimento n° 840/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Requerimento n° 841/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação n° 

559/2021 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 1997/2022 de autoria do 

Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 1998/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; 

Indicação n° 1999/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 

2000/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 670/2021 de autoria do 

Vereador Flávio Farias; Indicação n° 677/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; 

Indicação n° 678/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 679/2021 

de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 680/2021 de autoria do Vereador 

Flávio Farias;  Indicação n° 2001/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação 
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n° 2003/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação n° 2013/2022 de autoria 

do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 2014/2022 de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo; Indicação n° 2015/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Indicação n° 2016/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 

2018/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação n° 2019/2022 de 

autoria do Vereador Anderson Rocha; Requerimento n° 249/2021 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro; Requerimento n° 250/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; Requerimento n° 251/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; 

Requerimento n° 255/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; e Requerimento 

n°265/2021 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: Allan Besteiro, Felipe 

Brito, Pastor Rodvaldo, Anderson Rocha, Gilberto Souto, Serra, Junior Amaral, 

Raimundo Carneiro, Boni, Sóriclis Silva, Devaldo Valente e Antônio Armando Júnior. 

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 a Ata realizada na sessão anterior. Ata nº 056/2022, da 

56ª Sessão Ordinária realizada no dia04 de agosto 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 Decreto 

Legislativo n.° 020/22 - Vereador Gilberto Souto "Denomina a Quadra Poliesportiva 

da Escola Maria do Carmo Rodrigues situada no Bairro Santa Clara de Danilo Braz 

Cunha". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber análise e 

parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 172/22 - Vereador Sóriclis Silva "Institui 

no Município de Marituba o “Mês de prevenção, conscientização e combate à 

automutilação entre crianças e adolescentes”". A matéria foi encaminhada à Comissão 

de Justiça para receber análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 173/22 - 

Vereador Anderson Rocha "Institui a Semana Municipal do Idoso e dá outras 

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



             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

4 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67205-025, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

e parecer; Parecer da Comissão de Justiça favorável a aprovação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº021/2022. A matéria foi submetida à discussão, em seguida, 

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

unanimidade; Projeto de Decreto Legislativo n.° 021/22 - Vereador Soriclis Silva "“ 

Denomina a Praça do conjunto Marituba I Situada no Bairro Decouville de Ademir 

Ferreirados Santos e dá outras providencias “". A matéria foi submetida à discussão, 

em seguida, submetida à abertura de processo de votação 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. Requerimentos Vereador Raimundo Carneiro n.° 483/21 - "Que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

recuperação asfáltica da Passagem Bom Sossego, Bairro Pedreirinha". n.° 484/21 - 

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

recuperação asfáltica da Rua Tocantins, Bairro São José". n.° 485/21 - "Que a Prefeita 

Municipal determine ao setor competente a execução de recuperação asfáltica da Rua 

Fernando Baia, Bairro São José". n.° 494/21 - "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 Travessa 

São Pedro, entre a Avenida São Francisco e Rua Bom Sossego, Bairro São Francisco". 

n.° 496/21 - "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 Travessa São Francisco, entre a Avenida São 

Francisco e Rua Primeiro 1º de Janeiro, Bairro União". Foi discutido pelo autor, que na 

tribuna após saudar a todos os presentes falou da importância atual em apresentar seus 

requerimentos, pois nas gestões anteriores eram apresentadas dezenas de matérias e 

findava o mandato e não conseguiam ver atendidos seus pedidos. Hoje, graças a Deus e 

a Prefeita Patrícia Mendes seus requerimentos são atendidos. Declarando sua felicidade 

e a população vendo as ruas asfaltadas e os demais serviços sendo feitos. Em aparte o 

Vereador Gilberto Souto parabenizou o autor dizendo que atualmente tem prazer em 

ver seus requerimentos numa realidade em que efetivamente estão sendo realizados. È 
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testemunha que essa Casa é unida em solicitar por melhores serviços à população. 

Agradeceu a Prefeita e demais pares. Em aparte o Vereador Anderson Rocha falou 

que apesar de ser seu primeiro mandato e não poder falar dos anteriores, mas é 

testemunha do que vem acontecendo, pois não cansa de ver a Prefeita nas ruas 

atendendo ao máximo os pedidos deste parlamento, e mais, tem a chance de 

acompanhar e tirar fotos para demonstrar a veracidade de que a esperança chega ao 

coração das pessoas. Hoje, de fato Marituba vem sendo olhada com carinho e que foi 

esquecida durante muitos anos. Tem a oportunidade de ver escolas e postos de saúde 

sendo construídos e reformados com qualidade. Falou do privilegio em acompanhar e 

comprovar o trabalho feito, tanto destes Vereadores quanto do empenho do Executivo. 

Retomando o Vereador Raimundo Carneiro agradeceu aos nobres colegas pelas 

manifestações de apoio, sendo feito um atendimento diferenciado nos diversos bairros 

como São Francisco, União, Bairro Beija Flor e tantos outros. Parabenizou a Prefeita 

por atender ao pedido dessa Casa. Pediu que através dessa sessão, que esta sendo 

transmitida ao vivo, possam convidar a população de Marituba para ver o trabalho de 

cada vereador, cada um na sua função, mas com harmonia, fazendo com que o 

município caminhe e que possam reconhecer que a Prefeita fez e fará o seu trabalho de 

maneira correta e eficiente. Não havendo mais discussão. As matérias foram 

submetidas à discussão, em seguida, submetida à abertura de processo de votação 

eletrônico, em bloco, 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. Indicações do Vereador Pastor 

Rodvaldo n.° 2013/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto aos 

órgãos competentes a manutenção dos postes de iluminação pública no Conjunto Nova 

Marituba Quadra 15. Bairro Nova Marituba em frente à Igreja do Evangelho 

Quadrangular Fé 2". n.° 2014/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie 

junto aos órgãos competentes a remoção de entulhos e lixo domiciliar em frente a uma 

casa abandonada no Conjunto Nova Marituba, Quadra 15. Bairro Nova Marituba 

próximo a Igreja do Evangelho Quadrangular Fé 2". n.° 2015/22 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie junto aos órgãos competentes a Implementação e 
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reparos nos postes de Iluminação pública na entrada da Comunidade Morada Nova, 

localizado no Bairro São João". n.° 2016/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto aos órgãos competentes a Coleta de lixo para a Passagem Nossa 

Senhora de Lurdes, localizado no Bairro Dom Aristides". As matérias foram 

submetidas à discussão, em seguida, submetida à abertura de processo de votação 

eletrônico, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 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.° 833/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a construção de 

Unidade de Acolhimento Institucional; n.° 834/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a construção e implementação do CAPS Infantil. ". n.° 837/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie a aquisição de compra de instrumentos musicais para a 

Banda de Música do Município de Marituba. n.° 838/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie implantação da Escola de Governo Municipal; n.° 839/21 - Vereador 

Gilberto Souto "Que a Prefeita Municipal providencie o Plano Municipal de Crianças 

de 03 a 05 anos fora das creches". n.° 840/21 - Vereador Gilberto Souto "Que a 

Prefeita Municipal providencie o Plano Municipal de crianças de 06 a 11 anos fora das 

Escolas. n.° 841/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie o Plano Municipal para 

crianças até 12 anos acima do peso ideal. As matérias foram submetidas à discussão, 

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

aprovadas 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. Indicações do Vereador Sóriclis Silva Indicação n.° 559/21 - 

"Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a manutenção e troca das 

lâmpadas dos postes de iluminação pública localizada na Rua Angelim na Comunidade 

Campo Verde.“ “ n.° 1997/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto 

ao setor competente, a execução dos serviços de colocação de lombadas e sinalização 

prévia na vertical e horizontal, na Rua Parque Real no Bairro Decouville". n.° 1998/22 

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

parceria coma Cosanpa a instalação da rede de água, na Rua Decouville no perímetro 
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da Escola Tereza D`avila até a comunidade do Pet, localizado no Bairro Decouville". 

n.° 1999/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente, a execução dos serviços de limpeza, abertura de valas, conserto e/ou 

instalação de luminárias, meio fio e pavimentação asfáltica na Quadra D no Jardim 

Melhoramento no Bairro Decouville". n.° 2000/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente, a Implantação de um micro 

abastecimento de água que atenda às necessidades dos moradores do Jardim 

Melhoramento no Bairro Decouville".  As matérias foram submetidas à discussão, em 

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

aprovadas por unanimidade. Por Questão de Ordem, as Indicações do Vereador 

Flávio Farias de n.° 670, 677, 678, 679 e 680/21 - foram retiradas de pauta por 

ausência do autor das matérias. Por Questão de Ordem, o Vereador Felipe Brito 

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

da Presidência. Indicação n.° 2001/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, que seja promovido cursos de Tapotagem 

Emergencial, para os professores e agentes do setor de educação municipal". n.° 

2003/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, 

para que seja implantando um sistema de abastecimento de água, com a perfuração de 

um poço e a construção de uma caixa d’agua, na Rua Manoel de Souza, Comunidade 

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

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

aprovadas por unanimidade. Por Questão de Ordem, o Vereador Anderson rocha 

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

da Presidência. Indicação n.° 2018/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

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

terraplanagem, asfaltamento, conserto e instalação de luminárias, construção de meio 

fio, construção de calçadas e sinalização de via, respeitando a acessibilidade para 

deficientes físicos, na Passagem 24 de Agosto, Quadra 17, Loteamento Mario Couto, 

Bairro Decouville". n.° 2019/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, 

junto ao setor competente, os serviços de drenagem, saneamento básico, terraplanagem, 
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asfaltamento, conserto e instalação de luminárias, construção de meio fio, construção 

de calçadas e sinalização de via, respeitando a acessibilidade para deficientes físicos, na 

Passagem Bom Jesus Bairro Centro". As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, submetida a abertura de processo de votação eletrônico, em bloco, 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, Vice-Presidente da CMM. 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 do 

Vereador Allan Besteiro, n.° 249/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

informatização da Unidade de Saúde da Família, Bairro Uriboca." n.° 250/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de 

valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua da 

Mata, Bairro Boa Vista. " n.° 251/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a criação 

do Cinema Municipal. ". n.° 255/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

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

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Passagem Fátima, Bairro Boa 

Vista. RR42917". n.° 265/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie serviços de 

reforma do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras drogas (CAPS AD) 

localizado na Rua da Piçarreira nº 300, Bairro Mirizal. ". As matérias foram submetidas 

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

bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Na ocasião, o Vereador Junior 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. Não havendo 

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

ordem do dia, o Senhor Presidente convidou os senhores Vereadores a permanecerem 

no plenário para sessão especial alusiva ao dia dos pais, em seguida, deu por encerrada 

esta Sessão Ordinária às nove horas e cinquenta e seis minutos. E para constar, foi 

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