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ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, DA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA, 

REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023. 

 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, 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 

Junior Amaral; na Vice-Presidência, o Vereador Boni; na Primeira Secretaria, o Vereador 

Sóriclis Silva; 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 do sistema eletrônico 

em seus tabletes, o que foi feito. Constatando o registro das presenças dos Vereadores: Junior 

Amaral, Boni, Sóriclis Silva, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Allan Besteiro, Anderson 

Rocha, Devaldo Valente, Serra, Flávio Farias, Manelzinho Rocha e Pastor Rodvaldo, sendo 

justificado a ausência do Vereador Felipe Brito, o qual, está representando este Poder 

Legislativo externamente. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor 

Rodvaldo que fizesse a leitura de um texto bíblico (Eclo 5, 15 a 20). E quando eram, 

pontualmente, nove horas e quarenta e seis minutos, invocando o nome de Deus, deu por 

aberta a presente Sessão Ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Sóriclis Silva que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual, informou que a Ata da 75ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de fevereiro de 2023, encontra-se no sistema eletrônico 

e na Secretaria desta Casa de Leis. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Sóriclis Silva que fizesse a Leitura do Expediente: Ofício nº 042/2023, da Procuradoria 

Geral de Marituba, em atenção ao ofício nº 104/2022, desta Câmara Municipal, 

encaminhando informação referente ao Requerimento nº 1.117/2021, de autoria do 

vereador Gilberto Souto. Ofício nº 043/2023, da Procuradoria Geral de Marituba, em 

atenção aos ofícios nº 096 e 116/2022 desta Câmara Municipal, encaminhando 

informações referente as Indicações nº 2.155 e 2.306/2022, de autoria do vereador 

Anderson Rocha; Indicações nº 2.416 e 2.417/2022, de autoria do vereador Sóriclis 

Silva; Requerimento nº 684/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto; e 

https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=5520
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=5520
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Requerimento nº 1.027/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro.  Ofício nº 

020/2023, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, convidando os nobres 

Vereadores a participarem do 1º BAILE DE CARNAVAL DA SEMEL "ESPORTE NA 

FOLIA", que acontecerá no Ginásio Poliesportivo de Marituba no dia 10 de fevereiro 

de 2023, com início às 16h00, na oportunidade solicita que o senhor Presidente da 

Câmara Municipal indique um representante para compor a equipe de jurados do Baile.  

Ofício nº 010/2023, Academia de Letras Maritubense "JORGE GRANHEN", solicitando 

o Plenário desta Câmara Municipal para realização de Posse dos novos 

Acadêmicos Honorários, que ocorrerá no dia 14 de fevereiro de 2023, às 8h30. Lido o 

expediente, o Senhor Presidente, declarou abertas as inscrições no sistema eletrônico 

para os Pronunciamentos Iniciais. Usando a palavra, o Vereador Allan Besteiro após 

as saudações iniciais, em nome do Governo Municipal, solicitou o apoio dos pares pela 

aprovação de projetos do Executivo Municipal, que tratam das políticas públicas no 

Município de Marituba nas mais diversas áreas. Acrescentou que será realizada a 

abertura do Carnaval de Marituba, um evento de resgate à Praça Matriz de Marituba, 

carnaval de todos com a apresentação de atração nacional. Destacou que a Prefeita 

Patrícia Alencar não tem medido esforços para resgatar as coisas boas deste Município, 

contando, também, com o apoio do Governo Estadual. Finalizou convidando a todos 

para prestigiar este evento cultural, o qual, gera receita e atrai investimentos para este 

Município. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi franqueada às 

Lideranças Partidárias inscritas através do sistema eletrônico. Não havendo lideranças 

inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Sóriclis Silva que fizesse a leitura 

das matérias em Pauta: Ata da 75ª Sessão Ordinária do dia 02 de fevereiro de 2023 

- Setor de Taquigrafia; Projeto de Lei do Executivo n° 244/2023 – de autoria do 

Executivo Municipal; Projeto de Lei do Legislativo n° 246/2023 – de autoria do 

Vereador Júnior Amaral; Parecer da Comissão de Justiça, favorável a aprovação do 

Projeto de Lei nº 229/2022; Parecer da Comissão de Justiça, favorável a aprovação do 

Projeto de Lei nº 230/2022; Parecer da Comissão de Justiça, favorável a aprovação do 

Projeto de Lei nº 231/2022; Parecer da Comissão de Justiça, favorável a aprovação do 

Projeto de Lei nº 232/2022; Parecer da Comissão de Justiça, favorável a aprovação do 

Projeto de Lei nº 241/2022; Projeto de Lei do Executivo n° 229/2022 – de autoria do 
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Executivo Municipal; Projeto de Lei do Executivo n° 230/2022 – de autoria do 

Executivo Municipal; Projeto de Lei do Executivo n° 231/2022 – de autoria do 

Executivo Municipal; Projeto de Lei do Executivo n° 232/2022 – de autoria do 

Executivo Municipal; Projeto de Lei do Legislativo n° 241/2023 – de autoria do 

Vereador Anderson Rocha; Requerimento n° 620/2021 – de autoria do Vereador 

Gilberto Souto; Indicação n° 613/2021 - de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Indicação n° 624/2021 - de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação n° 746/2021 

- de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação n° 796/2021 - de autoria do Vereador 

Gilberto Souto; Indicação n° 843/2021 - de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Indicação n° 1606/2022 – de autoria do Vereador Allan Besteiro; Indicação n° 

1608/2022 - de autoria do Vereador Allan Besteiro; Indicação n° 2098/2022 - de autoria 

do Vereador Allan Besteiro; Indicação n° 2473/2023 - de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; Indicação n° 2535/2023 - de autoria do Vereador Allan Besteiro; Indicação 

n° 2342/2022 – de autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação n° 2346/2022 - de 

autoria do Vereador Anderson Rocha; Indicação n° 2349/2022 - de autoria do Vereador 

Anderson Rocha; Indicação n° 2352/2022 - de autoria do Vereador Anderson Rocha; 

Indicação n° 2367/2022 - de autoria do Vereador Anderson Rocha; Requerimento n° 

1279/2023 – de autoria do Vereador Boni; Indicação n° 2474/2023 – de autoria do 

Vereador Boni; Indicação n° 2500/2023 – de autoria do Vereador Felipe Brito; 

Indicação n° 2515/2023 – de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 

2516/2023 - de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 2517/2023 - de autoria 

do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 2519/2023 - de autoria do Vereador Sóriclis 

Silva; Indicação n° 2518/2023 - de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 

2543/2023 – de autoria do Vereador Júnior Amaral; e Indicação n° 2544/2023 - de 

autoria do Vereador Júnior Amaral. Lida a pauta, o Senhor Presidente solicitou aos 

Senhores Vereadores, que registrem suas presenças no sistema eletrônico, para início do 

da Ordem do Dia, o que foi feito. Constatando o registro das presenças dos Vereadores: 

Junior Amaral, Boni, Sóriclis Silva, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Allan Besteiro, 

Anderson Rocha, Antônio Armando Junior, Devaldo Valente, Serra, Flávio Farias, Manelzinho 

Rocha e Pastor Rodvaldo. Havendo quórum, o Senhor Presidente passou a deliberação da 

Ordem do Dia: Ata da 75ª Sessão Ordinária do dia 02 de fevereiro de 2023 - Setor de 
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Taquigrafia. A Ata foi submetida à abertura de processo de votação através do sistema 

eletrônico, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo n° 244/2023 – de 

autoria do Executivo Municipal - "Institui a Política Municipal de Saneamento Básico, tendo 

como referência o Plano Municipal de Saneamento Básico". O referido Projeto foi 

encaminhado às Comissões de Justiça, de Finanças, de Terras e de Saúde para receber análise 

e parecer.  Projeto de Lei do Legislativo n° 246/2023 – de autoria do Vereador Júnior Amaral 

"Institui a Semana Municipal da Cultura e dos Fazedores de Cultura, nos dias 03 a 08 de 

Novembro no município de Marituba e dá outras providências". O referido Projeto foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Parecer da Comissão de 

Justiça, favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 229/2022 O referido Parecer foi submetido 

à discussão, em seguida, à votação, através de sistema eletrônico, sendo aprovado por 

unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça, favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 

230/2022. O referido Parecer foi submetido à discussão, em seguida, aberto o processo de 

votação, através de sistema eletrônico, sendo aprovado por unanimidade. Parecer da 

Comissão de Justiça, favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 231/2022. O referido Parecer 

foi submetido à discussão, em seguida, aberto o processo de votação, através de sistema 

eletrônico, sendo aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça, favorável a 

aprovação do Projeto de Lei nº 232/2022. O referido Parecer foi submetido à discussão, em 

seguida, aberto o processo de votação, através de sistema eletrônico, sendo aprovado por 

unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça, favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 

241/2022. O referido Parecer foi submetido à discussão, em seguida, aberto o processo de 

votação, através de sistema eletrônico, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do 

Executivo n° 229/2022 – de autoria do Executivo Municipal - "Institui o Projeto Encontro 

Literário: dos clássicos à literatura local". O referido Projeto foi submetido à 1ª discussão, em 

seguida, aberto o processo à 1ª votação, através de sistema eletrônico, sendo aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei do Executivo n° 230/2022 – de autoria do Executivo Municipal 

"Institui os jogos Estudantis de Marituba - JEM". O referido Projeto foi submetido à 1ª 

discussão, em seguida, aberto o processo à 1ª votação, através de sistema eletrônico, sendo 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo n° 231/2022 – de autoria do 

Executivo Municipal - "Dispõe sobre a implantação do Centro de Capacitação em 

Alfabetização de Marituba - CCAM". O referido Projeto foi submetido à 1ª discussão, em 
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seguida, aberto o processo à 1ª votação, através de sistema eletrônico, sendo aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei do Executivo n° 232/2022 – de autoria do Executivo Municipal 

- "Dispõe sobre a criação e organização do Centro de Atendimento Educacional Especializado 

- CAEE, no Município de Marituba". O referido Projeto foi submetido à 1ª discussão, em 

seguida, aberto o processo à 1ª votação, através de sistema eletrônico, sendo aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n° 241/2023 – de autoria do Vereador Anderson 

Rocha - "Declara a Escola de Samba VAI QUEM QUER como Patrimônio Cultural Imaterial 

do Município de Marituba". O referido Projeto foi submetido à 1ª discussão. Fazendo uso da 

palavra, o autor da matéria, o Vereador Anderson Rocha, considerando que a referida Escola 

de Samba seja tradicional no Bairro Centro deste Município, há vinte três anos realizando o 

arrastão de carnaval, levando alegria e diversão às famílias de Marituba. Ressaltou que o Senhor 

Tadeuzinho é um dos fundadores da Escola de Samba VAI QUEM QUER, e que, pra este 

Vereador, seja uma grande honra poder homenagear esta escola com o título de “Patrimônio 

Cultural Imaterial” deste Município. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha parabenizou 

a iniciativa do autor da matéria, pelo reconhecimento à Escola de Samba VAI QUEM QUER, 

a qual, possui muitas histórias dentro deste Município, ressaltando sobre a importância da 

Senhora Bernadete, pessoa incansável e que carregava a escola nas “costas” com toda a sua 

família. Registrou sua satisfação em poder acompanhar a dimensão e proporção que se 

transformou a referida escola no carnaval de Marituba. Retomando sua discussão, o Vereador 

Anderson Rocha disse que a referida escola surgiu no Bairro Centro para levar alegria e 

diversão à população, pelas ruas deste Município. Finalizou externando votos de parabéns a 

todos aqueles que fazem a Escola de Samba VAI QUEM QUER, e por toda a sua história neste 

Município, arrastando multidões aos domingos que antecedem ao carnaval de Marituba. Não 

havendo mais discussão, o projeto, em questão, foi submetido a abertura de processo de 1ª 

votação, através de sistema eletrônico, sendo aprovado 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. Requerimento n° 620/2021 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente para que informe em que situação se 

encontra a defesa civil do Município e também que junto dessas informações possa ser 

divulgado o endereço e número de telefone para que a população tenha acesso aos serviços 

oferecidos; Indicação n° 613/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie manutenção das 
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lâmpadas da passarela em frente ao Mercado Municipal no município de Marituba”; Indicação 

n° 624/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie a instalação de uma academia ao ar livre 

na Praça Matriz de Marituba"; Indicação n° 746/2021 - "Que a Prefeita Municipal providencie 

a instalação de uma Agencia Distrital no bairro Almir Gabriel no Município de Marituba"; 

Indicação n° 796/2021 - "Que a Prefeita Municipal solicite junto ao Governo do Estado a 

reforma e ampliação da Seccional Urbana de Marituba"; e Indicação n° 843/2021 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao DETRAN um local para vistoria veicular no 

Município de Marituba". As proposições de autoria do Vereador Gilberto Souto foram 

submetidas à discussão, em seguida, aberto o processo de votação, em bloco, através de 

sistema eletrônico, sendo aprovadas por unanimidade. Por Questão de Ordem, o Vereador 

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

a anuência da Presidência. Indicação n° 1606/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente a modernização e informatização da Estratégia da Saúde 

da Família Cristiano Cláudio Torres, no bairro Novo Horizonte"; Indicação n° 1608/2022 - 

"Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a implantação de 

atendimento eletrônico na Estratégia da Saúde da Família São Francisco, no bairro São 

Francisco"; Indicação n° 2098/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto 

aos órgãos competentes ações que promovam a Saúde Mental da Juventude, com o objetivo de 

informar os jovens maritubenses sobre a importância de se ter uma mente saudável, assim como 

os cuidados preventivos"; Indicação n° 2473/2023 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente a criação de um " Pet Park" (Espaço destinado aos cães 

para brincar e correr com segurança)"; e Indicação n° 2535/2023 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a criação de uma campanha educativa de 

combate ao uso de bebidas alcoólicas e drogas por crianças e adolescentes no período do 

carnaval". As proposições de autoria do Vereador Allan Besteiro foram submetidas à 

discussão, em seguida, aberto o processo de votação, em bloco, através de sistema eletrônico, 

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

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

Presidência. Indicação n° 2342/2022 - "INDICO, na forma regimental e após manifestação do 

soberano Plenário, que seja oficiado à Exma. Prefeita Municipal, que providencie, junto ao setor 

competente, OS Serviços de CAPINA E ROÇAGEM ATRAS DA CRECHE NO 
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RESIDENCIAL JARDIM DOS EUCALIPTOS – BAIRRO DECOUVILLE"; Indicação n° 

2346/2022 - "INDICO, na forma regimental e após manifestação do soberano Plenário, que seja 

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

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA N 

- NO CONJUNTO UMARIS - BAIRRO URIBOCA"; Indicação n° 2349/2022 - "INDICO, na 

forma regimental e após manifestação do soberano Plenário, que seja oficiado à Exma. Prefeita 

Municipal, que providencie, junto ao setor competente, OS SERVIÇOS DE CAPINA E 

ROÇAGEM NA PASSAGEM DA PAZ - NO BAIRRO NOVO HORIZONTE"; Indicação n° 

2352/2022 - "INDICO, na forma regimental e após manifestação do soberano Plenário, que seja 

oficiado à Exma. Prefeita Municipal, que providencie, junto ao setor competente, OS Serviços 

de MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILIUMINAÇÃO PÚBLICA, na Rua Cajueiro – Bairro 

Santa Clara"; e Indicação n° 2367/2022 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, 

junto ao setor competente, ronda preventiva da guarda municipal no conjunto Jardim dos 

Eucaliptos, bairro Decouville". As proposições de autoria do Vereador Anderson Richa foram 

submetidas à discussão, em seguida, aberto o processo de votação, em bloco, através de 

sistema eletrônico, sendo aprovadas por unanimidade. Por Questão de Ordem, o Vereador 

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

da Presidência. Requerimento n° 1279/2023 - "Requerendo que este Poder Legislativo realize 

no mês de março o incentivo a Campanha Março Lilás - "Conscientização sobre a prevenção 

do câncer do colo de útero", iluminando o prédio da Câmara Municipal de Marituba com luzes 

na cor Lilás"; e Indicação n° 2474/2023 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, 

junto ao setor competente, que no mês de março, INCENTIVE A CAMPANHA MARÇO 

LILÁS - ‘CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DE 

ÚTERO’, iluminando o prédio da Prefeitura e pontos turísticos como a Caixa D’Água e 

Monumento Menino Deus do Município de Marituba com as luzes na cor Lilás". As proposições 

de autoria do Vereador Boni foram submetidas à discussão, em seguida, aberto o processo de 

votação, em bloco, através de sistema eletrônico, sendo aprovadas por unanimidade. 

Indicação n° 2500/2023 – de autoria do Vereador Felipe Brito foi retirada de pauta em virtude 

da ausência justificada do autor. 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° 2515/2023 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 
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competente, para que seja feita a instalação de piso tátil e placas indicativas em braile na EMEF 

Julia Freire de Souza que fica localizada na Rua Adelaide Saturnino no Bairro Bela Vista"; 

Indicação n° 2516/2023 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente, para que seja feita a instalação de piso tátil e placas indicativas em braile na EMEF 

Maria de Fatima Monteiro Ferreira que fica localizada na Travessa 1º de maio no Bairro 

Mirizal"; Indicação n° 2517/2023 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao 

setor competente, para que seja feita a instalação de piso tátil e placas indicativas em braile na 

EMEF Parque das Palmeiras que fica localizada no Conjunto Nova Marituba anexo a Caixa 

D’água no Bairro Nova Marituba"; Indicação n° 2519/2023 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente, para que seja feita a instalação de piso tátil e 

placas indicativas em braile na EMEF João Milton Dantas que fica localizada na Rua do Fio no 

Bairro Novo"; e Indicação n° 2518/2023 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie 

junto ao setor competente, para que seja feita a instalação de piso tátil e placas indicativas em 

braile na EMEF Maestro Carlos Gomes que fica localizada na Passagem Bom Sossego no 

Bairro Novo Horizonte". As proposições de autoria do Vereador Sóriclis Silva foram 

submetidas à discussão, em seguida, aberto o processo de votação, em bloco, através de 

sistema eletrônico, sendo aprovadas por unanimidade. Em conformidade com o art. 82, § 

único, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba, o Vereador Junior Amaral 

passou a direção dos trabalhos ao Vereador Boni. 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° 2543/2023 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente, a realização da contratação em caráter emergencial de 

equipes de limpezas (Força Tarefa), para a limpeza das vias, a fim de sanar os alagamentos, 

provenientes das fortes chuvas no Município de Marituba"; e Indicação n° 2544/2023 - 

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

serviços de pavimentação asfáltica, meio fio e drenagem na Rua da Jaqueira, Bairro Santa Clara, 

Município de Marituba". As proposições de autoria do Vereador Junior Amaral foram 

submetidas à discussão, em seguida, aberto o processo de votação, em bloco, através de 

sistema eletrônico, sendo aprovadas por unanimidade. Na oportunidade, o Vereador Boni 

retornou à direção dos trabalhos ao Vereador Junior Amaral, Presidente da CMM. Esgotadas 

e analisadas as matérias, o Senhor Presidente declarou abertas as inscrições no sistema 
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eletrônico para os pronunciamentos finais. Fazendo uso da palavra, o Vereador Sóriclis Silva 

após saudar a todos, destacou que esta semana tenha sido bastante produtiva para o Município 

de Marituba, informando que a Prefeita Patrícia Alencar, em viagem à Brasília, visitou alguns 

Ministérios em Brasília, conversando, também, com Deputados Federais e Senadores da 

bancada Federal do Estado do Pará, principalmente, aqueles que receberam votos em Marituba, 

no último pleito eleitoral, visando a captação de recursos e emendas parlamentares para a 

realização de obras e serviços no Município de Marituba. Destacou que isso seja uma 

preocupação da Prefeita Municipal buscar parcerias para realizar as melhorias necessárias à 

população e para este Município. Não havendo mais oradores inscritos para os pronunciamentos 

finais através do sistema eletrônico, e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando 

eram, precisamente, dez horas e trinta e quatro minutos, o Senhor Presidente deu por 

encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar, foi lavrada a presente Ata, que, depois 

de lida, será assinada e aprovada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento das 

formalidades legais. Marituba/PA, 09 de fevereiro de 2023. –x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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