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ATA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Aos quatro 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, interinamente o Vereador 

Raimundo Carneiro; na Segunda Secretaria, interinamente o Vereador Boni; 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: Raimundo Carneiro, Sóriclis Silva, Gilberto Souto, Júnior 

Amaral, Boni, Pastor Rodvaldo, Devaldo Valente, Manelzinho Rocha, Serra, Antonio 

Armando Júnior, Flávio Farias e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Sóriclis Silva que fizesse a leitura de um texto bíblico 

(Is 45,1). E quando eram, pontualmente, nove horas e quarenta minutos, 

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

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Raimundo carneiro que fizesse a leitura das 

Atas da Sessão anterior, o qual informou que a Ata nº 055/2022, da 55ª Sessão 

Ordinária e Ata nº 01/2022 Sessão Extraordinária realizadas no dia 30 de junho de 

2022, encontram-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Raimundo Carneiro que 

fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 455/2022-GAB/PGM, da Procuradoria 

Geral de Marituba, em atenção ao ofício nº 029/2022-CMM-Câmara Municipal de 

Marituba, encaminhando informações, referente ao Requerimento nº 780/2021. Ofício 

nº 458/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba, em atenção ao ofício nº 
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055/2022-CMM-Câmara Municipal de Marituba, encaminhando informações, referente 

à Indicação nº 798/2021. Ofício nº 498/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de 

Marituba, em atenção ao ofício nº 055/2022-CMM-Câmara Municipal de Marituba, 

encaminhando informações, referente a Indicação nº 1891/2022. Mensagem nº 

047/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 598, de 24 de 

junho de 2022, que institui a Semana do Livro no calendário oficial de eventos do 

Município de Marituba – PA. Mensagem nº 048/2022, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 026/2021, 

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

Câmara, cuja Lei Municipal nº 599, que institui o diploma comunicador umari em 

homenagem ao dia nacional do comunicador e dá outras providências. Mensagem nº 

049/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 067/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 600, que torna 

obrigatório o fechamento de valas e buracos aberta por empresa Pública ou privada, nas 

vias públicas do Município e dá outras providências. Mensagem nº 050/2022, da 

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

Projeto de Lei nº 072/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente 

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 601, que institui no 

calendário oficial do Município o dia da visita do Papa JOÃO PAULO II EM 

MARITUBA e dá outras providências. Mensagem nº 051/2022, da Procuradoria Geral 

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

094/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta 

Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 602, que dispõe sobre a gratuidade para 

acompanhantes de pessoas com deficiência física, mental ou sensorial no transporte 

coletivo urbano do Município de Marituba. Mensagem nº 052/2022, da Procuradoria 

Geral do Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 

142/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta 
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Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 603, que reconhece como padroeiro oficial da 

religiosidade e da fé católica do povo de Marituba, o Glorioso Menino Deus. 

Mensagem nº 053/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando 

que foi sancionado o Projeto de Lei nº 133/2022, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 604, 

que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2023 e dá 

outras providências. Mensagem nº 054/2022, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 147/2022, de autoria do 

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

Municipal nº 605, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município de 

Marituba - Refis Municipal. Mensagem nº 055/2022, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 166/2022, 

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

Câmara, cuja Lei Municipal nº 606, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar à Lei Orçamentária Anual n°569, de 17 de Dezembro de 2021 - LOA, que 

reveste o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente ao exercício financeiro de 

2022. Mensagem nº 056/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 160/2022, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei 

Municipal nº 607, que institui o "Projeto IDEB a todo vapor", no sistema educacional 

do Município de Marituba, visando à melhoria da qualidade da educação oferecida nas 

escolas municipais, bem como a evolução dos resultados do IDEB nos próximos anos. 

Mensagem nº 057/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando 

que foi sancionado o Projeto de Lei nº 161/2022, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 608, 

que acrescenta novas estratégias à META 5 do Plano Municipal de Educação - PME, 

instituído pela Lei nº 311, de 24 de junho de 2015, com o projeto ALFA EM AÇÃO. 

Mensagem nº 058/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando 

que foi sancionado o Projeto de Lei nº 162/2022, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 609, 
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que dispõe sobre a inclusão de robótica pedagógica com pratica pedagógica 

intencionista das Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de 

Marituba. Mensagem nº 059/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 163/2022, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei 

Municipal nº 610, que acrescenta novas estratégias à META 6 do Plano Municipal de 

Educação - PME, instituído pela Lei 311, de 24 de junho de2015, com o Programa 

EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA EM TEMPO INTEGRAL. Mensagem nº 

060/2022, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 164/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 611, que dispõe 

sobre a criação da Horta Orgânica e Eco coletora nas Escolas, objetivando uma 

Alimentação saudável, o descarte consciente e ambiental permanente, sob enfoque 

interdisciplinar. Mensagem nº 061/2022, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 029/2021, de autoria do 

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

Municipal nº 612, que dispõe sobre o incentivo a agricultura familiar e a piscicultura no 

Município de Marituba - PA. Mensagem nº 062/2022, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 083/2021, 

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

Câmara, cuja Lei Municipal nº 613, que institui o dia do casamento comunitário civil 

no Município de Marituba e dá outras Providências. E-mail da Câmara dos 

Deputados, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando 

anexos das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) ao 

município de Marituba. Ofício nº 016/2022/SGSLT-AMAZON, Associação de Gays, 

Lésbicas e Transgênicos da Amazônia, solicitar o Plenário da Câmara Municipal de 

Marituba, para a realização do Seminário do Mix LGBTI+ que o correrá no dia 12 de 

agosto de 2022, das 09h00 às 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 
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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° 021/2022 

de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Requerimento n° 369/2021 de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento n° 368/2021 de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento n° 478/2021 de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento n° 480/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; ; 

Requerimento n° 482/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 667/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 

669/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 683/2021 de 

autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 685/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 686/2021 de autoria do Vereador Gilberto 

Souto; Requerimento n° 687/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Requerimento n° 689/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação n° 

517/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 518/2021 de autoria do 

Vereador Flávio Farias; Indicação n° 519/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; 

Indicação n° 663/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 664/2021 

de autoria do Vereador Flávio Farias;  Indicação n° 1729/2022 de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva; Indicação n° 1969/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; 

Indicação n° 1979/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 

1981/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 1982/2022 de autoria 

do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 1985/2022 de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo; Indicação n° 1986/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Indicação n° 1987/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 

1992/2022 de autoria do Vereador Boni; Indicação n° 1993/2022 de autoria do 

Vereador Boni; Requerimento n° 182/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; 

Requerimento n° 183/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento n° 

184/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento n° 185/2021 de 

autoria do Vereador Allan Besteiro; e Requerimento n° 188/2021 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro. Lida a matéria em Pauta, o Senhor Presidente solicitou aos 
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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, Junior Amaral, Raimundo 

Carneiro, Gilberto Souto, Boni, Pastor Rodvaldo, Manelzinho Rocha, Flávio Farias, 

Serra, 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 as Atas realizadas na sessão anterior. Ata nº 055/2022, da 55ª Sessão 

Ordinária e Ata nº 01/2022 da Sessão Extraordinária, realizadas no dia 30 de junho 

de 2022, as quais foram aprovadas por unanimidade através de processo de votação 

eletrônico. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a deliberação da matéria em 

pauta: Projeto de Lei do Legislativo n° 021/2022 de autoria do Vereador Sóriclis 

Silva -" Denomina a Praça do Conjunto Marituba I, situada no Bairro Decouville de 

Ademir Ferreira dos Santos ". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

receber análise e parecer. 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.° 369/21 - 

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

recuperação asfáltica da Rua Célio Mota, Bairro Dom Aristides". n.° 368/21 - "Que a 

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

recuperação asfáltica da Passagem Joana D’arc, entre Rua Tapajós, Bairro São José". 

n.° 478/21 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de 

serviços de recuperação asfáltica da Rua Cajueiro, Bairro Pedreirinha. ". n.° 480/21 - 

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

recuperação asfáltica da Passagem Capanema, Bairro Pedreirinha. ". n.° 482/21 - "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 Alameda São Jorge, Bairro Dom Aristides".  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 
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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.° 667/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie serviços 

de adaptação no banheiro da ala de pediatria do Hospital de Urgência e Emergência , 

com a introdução de fraldário e banheira. ". n.° 669/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie iluminação pública para a BR 316, no trecho que liga o limite de 

Ananindeua, Marituba e Benevides. - n.° 683/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie o serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, calçamento, 

pavimentação asfáltica e manutenção da via, bem como o serviço de iluminação 

pública e adaptação para acessibilidade de pessoas com necessidades especiais da 

Alameda Santo Antônio, Bairro São João". n.° 685/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a construção e implementação efetiva do espaço recreativo da “Orla da 

Pedreirinha”, no Bairro Pedreirinha". n.° 686/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a construção de duas lombadas na Rua São Lázaro, em frente ao Colégio 

Dom Calábria, no bairro São Francisco". n.° 687/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie o serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, calçamento, 

pavimentação asfáltica e manutenção da via, bem como o serviço de iluminação 

pública e adaptação para acessibilidade de pessoas com necessidades especiais na 

Travessa Santo Antônio, Bairro São Francisco". n.° 689/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente a reforma e ampliação do muro da creche 

Marcelo Cândia". 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 Flávio Farias solicitou que suas 

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

Indicações do Vereador Flávio Farias n.° 517/21 - "Que a Prefeita Municipal 

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

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

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

Travessa Dois, Bairro São Francisco". n.° 518/21 - "Que a Prefeita Municipal 

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

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

Travessa Quatro, Bairro São Francisco". n.° 519/21 - "Que a Prefeita Municipal 

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

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

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

Travessa Santo Amaro, Bairro São Francisco". n.° 663/21 - "Que a Prefeita Municipal 

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

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

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

Passagem Nova esperança, no Bairro São José. "n.° 664/21 - "Que a Prefeita Municipal 

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

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

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

do Fio lado (impar) no Bairro São José. ". 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 n.° 1729/22 - 

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

de drenagem, limpeza, roçagem, pavimentação asfáltica, saneamento básico e meio fio, 

conserto e troca de luminárias na Avenida do Contorno, na comunidade São Pedro, no 

Bairro Nova Marituba.". n.° 1969/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie 

junto ao setor competente, para a instalação de piso tátile placas indicativas em braile 

na EMEF Maria do Carmo Pinheiro Rodrigues". n.° 1979/22 - "Indico na forma 

regimental e após manifestação o soberano plenário que seja oficiado a Exma. Prefeita 

Municipal de Marituba, que providencie junto ao setor competente, para a instalação de 

brinquedos infantis que contemple acessibilidade e adequações para portadores de 

necessidades especiais na Praça Mauricio Duarte Moura, localizada na Av. João Paulo 

II no Bairro Dom Aristides". n.° 1981/22 - "Indico na forma regimental e após 
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manifestação o soberano plenário que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de 

Marituba, que providencie junto ao setor competente, para a instalação de piso tátil 

eplacas indicativas em braile na Praça que fica localizada em frente a Escola Emília 

Clara de Lima, noBairro da Pedreirinha". n.° 1982/22 - "Indico na forma regimental e 

após manifestação o soberano plenário que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de 

Marituba, que providencie junto ao setor competente, para a instalação de piso tátil 

eplacas indicativas em braile na EMEF Prof.ª Emília Clara de Lima, localizada na Rua 

Raimundo Nunes da Rocha 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 

Pastor Rodvaldo solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em 

bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações do Vereador Pastor Rodvaldo n.° 

1985/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto aos órgãos 

competentes uma ação tapa buraco sem toda a extensão da Avenida Central localizado 

no Conjunto Beija Flor bairro Nova Marituba". n.° 1986/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto aos órgãos competentes a manutenção do poste de 

iluminação pública (poste nº 0611300) no Conj. Beija Flor na Quadra 24 (WE 11) no 

Bairro Nova Marituba". n.° 1987/22 - Vereador Pastor Rodvaldo "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie junto aos órgãos competentes o serviço de 

recapeamento asfáltico localizado na quadra 18, no bairro Nova Marituba".”. 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 Boni solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações do Vereador Boni n.° 

1992/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, 

a pavimentação asfáltica e tubulação na Alameda 20 de Setembro, no bairro da Santa 

Lucia". n.° 1993/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal autorize a competente 

Secretaria, a realizar a CONSTRUÇÃO DEUM ESPAÇO MEMORIAL QUE 

SIMBOLIZE O RESGATE HISTÓRICO E DOCUMENTAL DOSHANSENIANOS 

DA ANTIGA COLÔNIA DE MARITUBA, no bairro Dom Aristides, município de 
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Marituba/Pa".”. 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.° 182/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de uma escola de tempo integral no Bairro Almir Gabriel". n.° 183/21 - 

Vereador Allan Besteiro "Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma 

escola de tempo integral no Bairro Decouville". n.° 184/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a construção de uma escola de tempo integral no Bairro Dom Aristides". 

n.° 185/21 - Vereador Allan Besteiro "Que a Prefeita Municipal providencie a 

construção de uma escola de tempo integral no Bairro União". n.° 188/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie ações para constituição do Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana de Marituba". 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. Fazendo uso da tribuna, o 

Vereador Sóriclis Silva que, após saudar a todos os presentes, destacou o aniversário 

da Prefeita Patrícia Mendes, onde sua alegria foi de que Marituba quem ganhou o 

presente, ressaltando dois feitos, sendo o primeiro a ala pediátrica do Hospital de 

Urgência e Emergência. O antes e o depois, uma ala destinada somente para as crianças 

que hoje tem um atendimento diferenciado, no que, a Prefeita muito se preocupou em 

reformar e dar um acolhimento às mãezinhas e seus filhos. Outro feito foi quanto à 

inauguração da Praça do conjunto Marituba I, sendo uma obra que mostra o real 

trabalho de transformação no município, Onde a força transforma. Em aparte, o 

Vereador Manelzinho Rocha ressaltou sua satisfação e alegria, pois esteve presente e 
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vem acompanhando a ala pediátrica daquele hospital. Pôde comprovar que não deixa 

para trás, o mesmo padrão de qualidade, de um hospital particular como o do 

atendimento da Unimed. Parabenizou também pelas obras feitas, tanto nas escolas 

quanto nas praças. O poder público tem a força de uma ação transformadora de 

impactar a população. Acrescentou que a referida obra não se trata de uma reforma 

qualquer, mas sim da construção de um novo ambiente, prestigiando a comunidade 

local. Em aparte, o Vereador Pastor Rodvaldo disse quer vem acompanhando as 

inaugurações realizadas neste Município, constatando, assim, a qualidade das obras e 

dos serviços com relação ao que havia sido feito anteriormente. Ressaltou a 

importância da parceria da Prefeita com esta Casa. E ao virem de uma legislatura 

anterior, podem distinguir a diferença, pois muito foi feito na gestão anterior, porém só 

Ele e somente Ele e mais Ele apareciam. Inclusive, foram encaminhadas várias 

Emendas, porém era dito que advinham de outros Deputados e muitos dos serviços não 

eram feitos. Registrou que tanto o Deputado Martinho Carmona quanto Paulo Bengtson 

tem encaminhado Emendas para Marituba e tem certeza que a Prefeita utilizará como 

investimento para melhoria do município. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, 

para muitos colherem, sendo esta Casa um deles. Agradeceu a oportunidade de 

manifestar sua alegria em ver que a Prefeita tem feito bom uso ao executar as obras. 

Retomando e concluindo seus pronunciamentos, o Vereador Sóriclis Silva 

informou que é visível o “antes e depois”. Agradeceu o reconhecimento do Vereador 

Manelzinho Rocha, pois foi um pedido seu com a Emenda de Deputado. Sendo notória 

que a praça hoje possui várias quadras de futsal, de vôlei, uma pista de skate, oito 

quiosques para atender o trabalho e sustento de muitas famílias. Agradeceu também o 

reconhecimento do Vereador Pastor Rodvaldo, afirmando que de fato a união faz a 

força, principalmente com o Governador Helder barbalho, Deputados, a Prefeita e esta 

Casa. Não tem dúvidas de que essa união mudará a face de Marituba diante do contexto 

nacional. Sem união numa Casa, nada subsiste ou sobrevive. Deus é testemunha em ver 

e abençoa o que está acontecendo em Marituba. Não havendo mais oradores inscritos 

através de processo eletrônico e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, o Senhor 

Presidente, em seguida, deu por encerrada esta Sessão Ordinária às dez horas e 
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quatorze minutos. 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 e para que produza seus legítimos efeitos. Marituba/PA, 04 de 

agosto 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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