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ATA DA 59ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 

2022. 

 

Aos vinte e cinco 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 Primeira Secretaria, o Vereador Anderson Rocha; na Segunda Secretaria, o 

Vereador Raimundo Carneiro; e na Terceira Secretaria interinamente, o 

Vereador Serra. 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, Boni,  

Alexandra Moura, Devaldo Valente, Felipe Brito, Sóriclis Silva, Flávio Farias, 

Raimundo Carneiro e Serra. Na oportunidade justificou a ausência dos Vereadores 

Júnior Amaral, Manelzinho Rocha e Gilberto Souto. Havendo quórum, o Senhor 

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

bíblico (Mt 6,19-21). E quando eram, pontualmente, nove horas e trinta 

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 das Sessões anteriores, o qual informou que as Atas nº 

057/2022, da 57ª Sessão realizada no dia 11 de agosto de 2022 e Ata nº 058/2022, da 

58ª Sessão realizada no dia 18 de agosto de 2022, encontram-se nos cadernos dos 

Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Gilberto Souto que fizesse a leitura do Expediente: Ofício 

nº 0406/2022-GAB/SEDAP, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da 
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Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca, convidando os Senhores 

Vereadores a participarem do 2º Festival do Açaí de Marituba que ocorrerá  no 

dia 27/08/2022 (sábado), início as 18h00 e término às 22h00 e no dia 

28/08/2022 (domingo) início as 11h00 e término às 22h00 na Praça Matriz de 

Marituba, Ofício nº 033/2022/OAB - da Ordem dos Advogados do Brasil - 

Subseção de Marituba, solicitando a esta Casa de Leis o espaço da Sala das 

Comissões para a realização da cerimônia de posse de Comissões e juramento 

dos novos advogados, que ocorrerá no dia 26/08/2022 a partir das 14h00.  

Ofício nº 521/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba, em 

atenção ao ofício nº 081/2022-CMM - Câmara Municipal de Marituba, 

encaminhando informação referente os requerimentos nº 243, 244, 247 e 

248/2021.  Ofício nº 522/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de 

Marituba, em atenção ao ofício nº 082/2022-CMM - Câmara Municipal de 

Marituba, encaminhando informação referente os requerimento nº 667/2021. 

Ofício nº 523/2022-GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba, em 

atenção ao ofício nº 083/2022-CMM - Câmara Municipal de Marituba, 

encaminhando informação referente os requerimentos nº 265 e 834/2021. 

Ofício nº 0140/2022/SEMEL, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 

convidando a Câmara Municipal de Marituba para participar do 1º 

Campeonato de Futebol de Campo das Secretarias, sendo a primeira reunião 

de ata de regulamento no dia 25/08/2022, às 18h00 local Ginásio Poliesportivo 

de Marituba. 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. 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 Gilberto Souto que 

fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Decreto Legislativo n° 
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022/2022 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Projeto de Lei do Legislativo n° 

175/2022 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Projeto de Lei do Legislativo n° 

178/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Requerimento n° 529/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento n° 530/2021 de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento n° 531/2021 de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento n° 532/2021 de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; ; Requerimento n° 536/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 691/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento 

n° 692/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 693/2021 de 

autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 694/2021 de autoria do 

Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 695/2021 de autoria do Vereador 

Gilberto Souto; Requerimento n° 828/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Indicação n° 458/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 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° 2021/2022 de autoria 

do Vereador Anderson Rocha, Indicação n° 2022/2022 de autoria do Vereador 

Anderson Rocha, Indicação n° 2036/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha, 

Indicação n° 2027/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 

2028/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 2031/2022 de 

autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 2033/2022 de autoria da 

Vereadora Alexandra Moura, Indicação n° 2038/2022 de autoria do Vereador Serra; 

Indicação n° 2039/2022 de autoria do Vereador Serra; Indicação n° 2041/2022 de 

autoria do Vereador Serra; Indicação n° 2042/2022 de autoria do Vereador Felipe 

Brito; Indicação n° 2043/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação n° 

2044/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação n° 2049/2022 de autoria 

do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 2050/2022 de autoria do Vereador Sóriclis 

Silva; Indicação n° 2051/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 

2052/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva;  Indicação n° 2055/2022 de 
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autoria do Vereador Boni; Indicação n° 2056/2022 de autoria do Vereador Boni; 

Requerimento n° 269/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento 

n° 271/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento n° 272/2021 de 

autoria do Vereador Allan Besteiro e Requerimento n° 273/2021 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, Anderson 

Rocha, Pastor Rodvaldo, Boni,  Alexandra Moura, Devaldo Valente, Felipe Brito, 

Sóriclis Silva, Flávio Farias, Raimundo Carneiro e Serra.. 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 nas sessões anteriores. Ata nº 057/2022, da 57ª Sessão 

Ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2022 e Ata nº 058/2022, da 58ª Sessão 

Ordinária realizada no dia 18 de agosto 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 Decreto 

Legislativo n.° 022/22 - Vereador Gilberto Souto "Denomina a praça que será 

construída no Bairro Almir Gabriel, em Marituba, de João Batista da Silva Santos". 

A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber análise e parecer;  

Projeto de Lei do Legislativo n.° 175/22 - Vereador Allan Besteiro "Dispõe sobre 

a vedação para impedir que condenados por violência contra a mulher assumam 

cargos e empregos públicos da administração direta e indireta". A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para receber análise e parecer;  Projeto de 

Lei do Legislativo n.° 178/22 - Vereador Soriclis Silva "Veda a nomeação de bens 

e logradouros públicos com nome de pessoas condenadas por crimes de violência 

contra a mulher no âmbito do município de Marituba e dá outras providências" 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. 
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Requerimentos Vereador Raimundo Carneiro  n.° 529/21 - "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 Sétima, entre Rua Sétima e Rua Quinta, Bairro São 

Francisco.  n.° 530/21 - "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 Conceição, entre 

Avenida São Francisco e Rua Bom Sossego, Bairro Nova União.". n.° 531/21 - "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 Conceição, entre Rua Bom Sossego 

e Rua da Cerâmica, Bairro São Francisco. ". n.° 532/21 - "Que a Prefeita Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de revitalização de pintura e 

colocação de sinalização prévia na vertical e horizontal das lombadas físicas, na 

extensão da Rua da Assembleia no perímetro entre Avenida Fernando Guilhon 

(Bairro Centro) e Rua Igarapé da Mata (Bairro Mirizal). " n.° 536/21 - "Que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços em caráter 

de urgência de recuperação asfáltica da Rua da Reicon, entre BR 316 e Rua do Fio, 

Bairro Novo. " 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 matérias do Vereador Gilberto Souto, 

Requerimentos nº 691, 692, 693, 694, 695, 828 e 451/2021, foram retiradas de 

pauta por ausência do autor das matérias. Por Questão de Ordem, o Vereador 

Flávio Farias solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em 

bloco, tendo anuência da Presidência. Indicações do Vereador Flávio Farias  n.° 

670/21 - "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 Alameda Bom Sossego, Bairro São João." 

n.° 677/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os 
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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 Magno, Bairro São João. " n.° 678/21 

- "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 Imperador, Bairro São João. " n.° 679/21 - "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 Alameda Fátima no Bairro Mirizal. " n.° 680/21 - "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 Quadra Dois Jd Albatorz I no Bairro Santa Lúcia. "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.° 2021/22 - 

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

Manutenção Corretiva da Iluminação Pública, na Rua 11, Quadra 13, Poste 1, 

Residencial Viver Melhor, Bairro Novo Horizonte.  n.° 2022/22 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a Manutenção Corretiva 

da Iluminação Pública, no Canteiro Central, Última Rotatória do Residencial Viver 

Melhor, Bairro Novo Horizonte. " n.° 2036/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a Construção de um Ponto de Moto Taxi, na 

Avenida Boulevard das Águas, Quadra 21, no Residencial Viver Melhor Marituba, 

Bairro Novo Horizonte. 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 
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que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco, tendo anuência da 

Presidência. Indicação  n.° 2027/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto aos órgãos competentes o serviço de construção de lombadas 

padronizadas, conforme as normas técnicas, na Avenida Nova Jerusalém, Bairro 

Santa Clara. n.° 2028/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto 

aos órgãos competentes a construção de lombada na Travessa Nossa Senhora da Paz, 

esquina com a 7ª Rua, Bairro Novo.  n.° 2030/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto aos órgãos competentes a Implementação do 

abastecimento de água potável em caráter de Urgência para a população, localizada 

na 6ª Rua do Campo, esquina com a Igreja da Assembleia de Deus, Bairro Santa 

Lúcia. " n.° 2031/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto aos 

órgãos competentes o reabastecimento da vacina Tetra viral em caráter de Urgência, 

para as Unidades de Saúde a fim de atender a demanda de crianças que há no 

município. Vale ressaltar que a dois meses a vacina está em falta na cidade de 

Marituba. "As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, submetida a 

abertura de processo de votação eletrônico, em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Requerimento da Vereadora Alexandra Moura n.° 2033/22 - 

"Indicando que Prefeita Municipal providencie os serviços de recuperação asfáltica e 

manutenção das vias de drenagem fluviais da Rua Inácio Gabriel, Bairro Novo. " A 

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

eletrônica, sendo aprovada por unanimidade. Por Questão de Ordem, o Vereador 

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

anuência da Presidência. Indicação  n.° 2038/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a implementação de paradas de 

ônibus na Rua do Fio, entre a João Paulo II e o residencial Viver Melhor. " n.° 

2039/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a Execução de: limpeza de bueiro, limpeza e desobstrução de valas, no 

conjunto Nova Marituba, quadra 02, esquina com a rua principal, Bairro Nova 

Marituba. "  n.° 2041/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a Execução de limpeza, desobstrução de valas e roçagem na 
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Passagem Aristides, Bairro Novo Horizonte. 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 

Felipe Brito solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco, 

tendo anuência da Presidência. Indicação  n.° 2042/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a criação de um programa para a 

confecção e distribuição de próteses dentárias para a população carente de Marituba. 

". n.° 2043/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a oferta de curso de manutenção e instalação de ar condicionado, a ser 

destinado para a qualificação e formação de trabalhadores que buscam se qualificar 

para o mercado de trabalho e a buscar a consequente oportunidade de emprego. ".n.° 

2044/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, um estudo para dar inicio ao atendimento domiciliar de fisioterapia a 

pacientes que tiveram suas mobilidades motoras prejudicadas e encontram 

dificuldades para se deslocar ate o local que será realizado a sua sessão de 

fisioterapia." 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 anuência da 

Presidência. Indicação  n.° 2049/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente, a contratação de mais um profissional de 

Fonoaudiólogo para atender as unidades Integradas Especializadas UMAAM, 

UMASD, UMAPEM, UMAEEI e UMACS no município.   n.° 2050/22 - "Indicando 

que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, a execução dos 

serviços de limpeza, terraplenagem, abertura de valas, conserto e/ou instalação de 

luminárias, meio fio, saneamento básico e pavimentação asfáltica, na Alameda 

Monte Maria no Bairro Almir Gabriel. n.° 2051/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente, a execução dos serviços de 

limpeza, roçagem, terraplenagem, abertura de valas, conserto e/ou instalação de 

luminárias, meio fio, saneamento básico e pavimentação asfáltica, na Rua Nova 
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Esperança no Bairro Santa Clara.  n.° 2052/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente, a execução dos serviços de limpeza, 

roçagem, terraplenagem, abertura de valas, conserto e/ou instalação de luminárias, 

meio fio, saneamento básico e pavimentação asfáltica, na Rua São Tomé no Bairro 

Santa Clara. 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 anuência da Presidência. 

Indicação  n.° 2055/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a execução de saneamento básico, terraplenagem, pavimentação 

asfáltica na Alameda Cristo Rei, no bairro Dom Aristides, Marituba/Pa. e  n.° 

2056/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto a secretaria de 

saúde, a implantação de um programa de conscientização sobre as formas de 

contágio, sintomas, prevenção e orientações sobre o que fazer em caso de suspeita 

da doença varíola dos macacos aos nossos munícipes de Marituba. 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 Anderson 

Rocha, primeiro Secretário 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.° 

269/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a criação de Centro de Apoio e 

inovação para professores e equipes escolares. " n.° 271/21 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie a promoção de Atividades Culturais nas Praças Públicas. " 

n.° 272/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a criação do Gabinete de 

Gestões Integradas Municipais - GGIM. . n.° 273/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a realização de festivais de música, poesias, exposição de artes. ". n.° 

272/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a criação do Gabinete de Gestões 

Integradas Municipais -GGIM. n.° 273/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 
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realização de festivais de música, poesias, exposição de artes." 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 

Anderson Rocha 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 Pastor Rodvaldo 

que, após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores e todos os presentes nesta 

sessão,  reforçou que através de seus requerimentos já aprovados, entre eles há o que 

trata do atendimento e tratamento dos bancos para com os usuários de Marituba, no 

que considera uma humilhação, ver as pessoas desde as primeiras horas do dia em 

frente ao banco do Estado do Pará. Atendimento este totalmente desprovido de 

dignidade. Pediu que essa Casa de Leis, junto a Prefeita, exigissem por parte da 

diretoria do Banco do Estado do Pará um tratamento mais humanizado aos 

munícipes. Até a igreja Quadrangular muitas das vezes atendeu essas pessoas com a 

distribuição de café e água. Visto que essa Casa já aprovou uma Lei que 

regulamenta o atendimento do banco para com os cidadãos de Marituba, no entanto 

não há uma fiscalização cabível e os bancos continuam descumprindo essa Lei. 

Registrou a sua cobrança para que haja um tratamento mais digno para com a 

população. Outra questão é quanto a Rodovia BR 316, além da ausência da 

engenharia de tráfego, apresentam-se um constante engarrafamento, onde Marituba 

se tornou um gargalo do transito da região metropolitana. São mais de dez araras 

colocadas no perímetro dentre Marituba. Foi dito pelo Governo do Estado que seria 

inibido o trafego de caminhões de tantas em tantas horas, porém só foi conversa, 

pois desde as primeiras horas do dia há circulação de carretas e caminhões 

inviabilizando o transito. Falou nesta situação porque muitos pensam que esta Casa 

não faz projetos e que fica omissa a essa situação. Mas essa Casa faz Leis e aprova e 

fica por parte dos órgãos fiscalizadores coibirem e cobrar dos órgãos públicos como 

o Detran, a Secretaria de Transporte, Secretaria de Obras e o Governo do Estado, 

que tenham uma maneira de corrigir o que esta causando a obra do BRT ao longo da 
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cidade. Pediu soluções e que esta Casa oficialize ao órgão competente providencias.  

Assim como pediu a ALEPA através do Deputado Martinho Carmona que 

intermedeie uma solução para os constantes engarrafamentos que tanto prejudicam a 

saúde da população. Por ultimo, como pastor e como Líder Religioso, demonstrou a 

sua indignação ao “EX-presidiário-marginal”, por achar  para com os brasileiros, ser 

vexatório e vergonhoso chamar de “Ex-Presidente”. Que não tem nenhuma moral 

para querer dar lição de moral a pastores e padres, que não precisa deles para falar 

com Deus. Só há um mediador entre Deus e o homem que é o senhor Jesus Cristo. 

Mas, se esse cachaceiro soubesse quem é o senhor Jesus ele seria livre dos espíritos 

malignos que cauterizam e neutralizam os seus neurônios. “Ele” fala mal de padres e 

pastores e não falam do Daniel Ortega, que  na Nicarágua  persegue padres e freiras 

da congregação de Madre Teresa de Calcutá que tem o proposito de cuidar de idosos 

e crianças, pessoas essas que foram expulsas e obrigadas a atravessar andando a 

fronteira da Nicarágua com a Costa Rica.  Hoje os povos católicos e evangélicos 

estão de olhos bem atentos. E como disse Martin Luther King “O que me preocupa 

não é o grito dos maus, mas o silencio dos bons”. Então não é o grito de um 

“marginal” que vai cercear o grito de pastores e padres cristãos neste país. A igreja 

vista por Jesus é como uma noiva que vista pelos montes, brilhante como o sol e 

formidável como um exército com bandeiras. Jesus não criou uma igreja alienada. E 

não é um ex-presidiário que vai cercear o direito do cristão. Pediu para registrar o 

seu pedido de indignação como agente público e representante da população desta 

Cidade e representante do povo de Deus. Pediu bênçãos de Deus a todos e que os 

livre dessa “desgraça” de retornar ao governo. Que Deus tenha misericórdia do povo 

brasileiro. 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 dez 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,25 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- 
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