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ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 

2022. 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro 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, 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, Raimundo Carneiro, Serra, Boni, Gilberto Souto, 

Flávio Farias, Alexandra Moura, Manelzinho Rocha, Devaldo Valente, Felipe Brito, 

Sóriclis Silva e Antonio Armando Júnior. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Serra que fizesse a leitura de um texto bíblico (JO 17,9-10). E 

quando eram, pontualmente, nove horas e dezenove 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 a Ata nº 059/2022, da 59ª Sessão realizada 

no dia 25 de agosto de 2022, encontra-se no caderno 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 

072/2022/SEMMAS/PMM - Assessoria Jurídica, da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e sustentabilidade, solicitando o Plenário da Câmara Municipal de 

Marituba para realização de reunião assunto pertinente à SEMMAS (Secretaria 
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Municipal de Meio Ambiente e sustentabilidade) juntamente com – COMAM 

(Conselho Municipal de Meio Ambiente), no dia09/09/2022 (sexta-feira), às 09h00. 

Edital de Convocação nº 001/2022 - da Comissão Organizadora Eleitoral, que 

regulamenta o processo de escolha dos representantes da sociedade civil para o 

pleito do biênio 2022a 2024, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. Atestado Médico, do Vereador Manelzinho Rocha 

justificando suas ausências em sessões plenárias. 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 

Lei do Legislativo n° 174/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Projeto 

de Lei do Legislativo n° 179/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Projeto 

de Lei do Legislativo n° 180/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; 

Projeto de Lei do Legislativo n° 181/2022 de autoria do Vereador Anderson 

Rocha; Projeto de Lei do Legislativo n° 182/2022 de autoria do Vereador 

Anderson Rocha; Projeto de Lei do Legislativo n° 183/2022 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro; Projeto de Lei do Legislativo n° 184/2022 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro; Parecer da Comissão de Justiça favorável a aprovação 

do Projeto de Lei nº 130/2022; Parecer da Comissão de Justiça favorável a 

aprovação do Projeto de Lei nº 145/2022; Parecer da Comissão de Justiça 

favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 148/2022; Parecer da Comissão de 

Justiça favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 149/2022; Projeto de Lei do 

Legislativo n.° 130/22 - Vereador Soriclis Silva; Projeto de Lei do Legislativo n.° 

145/22 - Vereador Anderson Rocha; Projeto de Lei do Legislativo n.° 148/22 - 

Vereador Pastor Rodvaldo; Projeto de Lei do Legislativo n.° 149/22 - Vereador 

Pastor Rodvaldo ".  Requerimento n° 499/2021 de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento n° 501/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 502/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 
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Requerimento n° 505/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; ; 

Requerimento n° 508/2021 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° 

682/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 683/2021 de autoria 

do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 687/2021 de autoria do Vereador Flávio 

Farias; Indicação n° 689/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 

690/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 2034/2022 de autoria 

da Vereadora Alexandra Moura; Indicação n° 2077/2022 de autoria da Vereadora 

Alexandra Moura; Indicação n° 2078/2022 de autoria da Vereadora Alexandra 

Moura; Indicação n° 2079/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; 

Indicação n° 2080/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação n° 

2104/2022 de autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação n° 2105/2022 de autoria 

do Vereador Felipe Brito; Indicação n° 2106/2022 de autoria do Vereador Felipe 

Brito; Indicação n° 2046/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação 

n° 2058/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 2060/2022 de 

autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 2061/2022 de autoria do Vereador 

Boni; Indicação n° 2062/2022 de autoria do Vereador Boni; Indicação n° 

2076/2022 de autoria do Vereador Boni; Indicação n° 2075/2022 de autoria do 

Vereador Boni; Indicação n° 2065/2022 de autoria do Vereador Serra; 

Requerimento n° 262/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento 

n° 274/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimento n° 277/2021 de 

autoria do Vereador Allan Besteiro, Requerimento n° 281/2021 de autoria do 

Vereador Allan Besteiro e Indicação n° 2074/2022 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 

http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4583
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4583
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4584
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4584
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4583
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4583
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4407
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4407
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4567
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4567
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4582
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4582
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4582
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4582
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4582
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4582
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4582
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4583
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seus tablets, para dar início à Ordem do Dia, o que foi feito. Constatando o registro 

das presenças dos Vereadores: Serra, Allan Besteiro, Raimundo Carneiro, Boni, 

Gilberto Souto, Antonio Arm ando Júnior, Flávio Farias,  Felipe Brito, Anderson 

Rocha, Manelzinho Rocha,  Alexandra Moura, Devaldo Valente e Sóriclis Silva. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente explicou aos demais Vereadores que as 

votações serão realizadas através de processo eletrônico em seus tablets. Em 

seguida, submeteu à aprovação Plenária a Ata realizada na sessão anterior. Ata nº 

059/2022, da 59ª Sessão Ordinária realizada no dia 25 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 Lei do Legislativo n.° 174/22 - Vereador Anderson Rocha "Dispõe 

sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar e dá outras 

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

análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 179/22 - Vereador Soriclis 

Silva “ Institui o dia municipal pelo fim da violência contra a mulher no município 

de Marituba.” ". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber 

análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 180/22 - Vereador Anderson 

Rocha "Institui no Município de Marituba o Projeto Atleta Talento em apoio ao 

Esporte Amador e dá outras providências". A matéria foi encaminhada à Comissão 

de Justiça para receber análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 181/22 

- Vereador Anderson Rocha "Dispões sobre a inclusão de noções de Primeiros 

Socorros no programa curricular de Ciências ou disciplina similar no Ensino 

Municipal e da outras providências". A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para receber análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 182/22 - 

Vereador Anderson Rocha "Estabelece penalidade a estabelecimentos onde ocorre 

molestamento sexual no ambiente de trabalho e dá outras providências". A matéria 

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

Lei do Legislativo n.° 183/22 - Vereador Allan Besteiro "Dispõe sobre a criação 

do Programa Municipal de Saúde da Juventude (Prosaju)". A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para receber análise e parecer; Projeto de Lei 
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do Legislativo n.° 184/22 - Vereador Allan Besteiro " Dispõe sobre a criação do 

“SELO EMPRESA AMIGA DA JUVENTUDE”". A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Após os devidos 

encaminhamentos, passou-se à discussão e votação das demais matérias em pauta: 

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

130/2022. A matéria foi submetida à discussão, em seguida, submetida a abertura 

de processo de votação eletrônico, sendo aprovada por maioria; Parecer da 

Comissão de Justiça favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 145/2022. A 

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

votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade; Parecer da Comissão de 

Justiça favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 148/2022. A matéria foi 

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

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

favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 149/2022. A matéria foi submetida à 

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

sendo aprovada por maioria; Projeto de Lei do Legislativo n.° 130/22 - Vereador 

Soriclis Silva "Estabelece cota para mulheres vítimas de violência doméstica nos 

Programas de Habitação de Interesse Social, no âmbito do município de Marituba". 

A matéria foi submetida à 1ª discussão, em seguida, submetida à abertura de 

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

Projeto de Lei do Legislativo n.º 145/22 - Vereador Anderson Rocha "Dispõe 

sobre o prazo de validade de laudo médico-pericial que atesta Transtorno do 

Espectro do Autismo - TEA e outras deficiências de caráter permanente, para os fins 

que especifica". Discutiu o autor que na tribuna após fazer as saudações de praxe 

falou da importância do projeto para que os laudos das pessoas com espectro autistas 

sejam permanentes, haja vista não ter cura, no máximo o que conseguem é fazer o 

controle da agressividade, porém o transtorno não some. No momento do 

recebimento de benefícios precisam de tempos em tempos renovar os laudos junto 

ao INSS e demais órgãos. Perguntou para que renovar os laudos, senão tem cura o 

transtorno. Muitas das vezes precisam apresentar laudos de psicólogos, psiquiatras, 
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psicopedagogo e tantos outros, ainda mais são pacientes que não gostam de 

aglomeração e muitas mães se defrontam com muitas dificuldades, inclusive 

financeira para renovar esses laudos de seis em seis meses, de uma doença que não 

tem cura. Em aparte o Vereador Sóriclis Silva parabenizou o autor por ser uma 

causa nobre, que de fato, precisa de uma atenção e boa vontade do poder público, 

inclusive federal, pois essas pessoas enfrentam muitas dificuldades em encontrar 

especialistas que atestem esses laudos de uma doença que não tem cura. Irá 

interceder junto à prefeita Patrícia Mendes que tem um olhar carinhoso para com a 

saúde municipal. Concluiu o Vereador Anderson Rocha agradecendo, pois é uma 

questão humanitária e na maioria são pacientes jovens e crianças que já fazem um 

acompanhamento constante e que não precisariam necessariamente estar renovando 

laudos. Pediu que a esta Casa e a Prefeita olhasse com carinho este pedido. Não 

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

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

Lei do Legislativo n.º 148/22 - Vereador Pastor Rodvaldo "Dispõe sobre o acesso 

prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de 

qualificação profissional e técnica". A matéria foi submetida à 1ª discussão, em 

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

por unanimidade, em 1ª votação; Projeto de Lei do Legislativo n.º 149/22 - 

Vereador Pastor Rodvaldo "Institui a ginástica laboral para os colaboradores que 

desenvolvam atividades de esforço repetitivo em órgãos Público Municipal". A 

matéria foi submetida à 1ª discussão, em seguida, submetida à abertura de processo 

de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 1ª votação. 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 do Vereador Raimundo Carneiro n.° 499/21 - "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 Passagem Rio Branco, bairro Dom Aristides". n.° 501/21 - "Que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 
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recuperação asfáltica da Rua São José, Bairro Pedreirinha". n.° 502/21 - "Que a 

Prefeita Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

recuperação asfáltica da Alameda Santa Rita, Bairro Dom Aristides". n.° 505/21 - 

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

recuperação asfáltica da Rua da Olaria, Bairro Pedreirinha". n.° 508/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie a aquisição de terreno e construção de um micro 

sistema de abastecimento de água na Comunidade Nova Decouville, Bairro 

Decouville".  Discutiu o autor que na tribuna  após saudar a todos os vereadores, ao 

ex-vereador Waldir do município de Goianésia do Pará, demais presentes nesta 

sessão, falou que toda semana apresentam proposituras, e nada mais justo agradecer 

aos nobres pares por aprovarem suas matérias, bem como ao Executivo que é 

comprometido às causas públicas por colocar em prática seus pedidos, onde hoje sua 

rua não há mais escuridão. A alegria hoje é ver que esta Casa é unida e que suas 

matérias não são engavetadas como outrora. Citou que recebeu um ofício de uma 

escola agradecendo e reconhecendo o seu trabalho, sendo importante para a 

comunidade e para o vereador ver que seu trabalho tem retorno. Em aparte o 

Vereador Sóriclis Silva parabenizou o autor citando que este é o trabalho de um 

vereador, pedir, buscar solução e compartilhar sua felicidade em ver que esta gestão 

se esforça para atender a todos os vereadores desta Casa. Concluiu o Vereador 

Raimundo Carneiro agradecendo e pedindo para que seja visto a possibilidade da 

construção do sistema de abastecimento de água nas comunidades da Nova 

Decouville, pois sofrem com a falta de água, que seja estendido para muitas outras 

moradias, pois quando foi feito inicialmente era para cerca de 170 familiais e hoje 

são mais de 500 famílias vindo a ser inoperante o serviço. Pediu bênçãos e que todos 

possam ficar atentos as eleições que se aproximam e que possam ficar atentos aos 

candidatos que de fato querem o melhor para Marituba e que a prefeita possa contar 

com os futuros eleitos. Agradeceu a oportunidade. Não havendo mais discussão as 

matérias foram submetidas, em seguida, 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 
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votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Requerimentos do Vereador 

Gilberto Souto n.° 691/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente a execução de serviços de limpeza, terraplenagem, iluminação pública, 

drenagem, pavimentação asfáltica, saneamento básico e meio fio da Rua Judá, bairro 

Uriboca". n.° 692/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente a construção de uma barreira de proteção nos dois lados da Rua do 

antigo Igarapé da Mata, Bairro Santa Lúcia". n.° 693/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente a construção de paradas de ônibus 

obrigatórias em toda extensão da Rua Alfredo Calado, Bairro Mirizal". n.° 694/21 - 

"Que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a construção de 

uma sala para realizar reuniões dos Agentes Comunitários de Saúde da USF José 

Coelho, Bairro Boa Vista". n.° 695/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto 

ao setor competente a contratação de um (a) Médico(a)especialista (ginecologia e 

obstetrícia) para a Unidade de Saúde da Família Haifa Gabriel". n.° 828/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie a implantação do Sistema de Água do Distrito 

Industrial e Indicação n.° 458/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie e envie a 

este Poder Legislativo Projeto de Lei que Institui Políticas de incentivo fiscais às 

empresas que pretendem e/ou pretendam instalar-se no polo industrial de 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 Flávio Farias solicitou que suas matérias fossem 

lidas, discutidas e votadas em bloco, tendo anuência da Presidência. Indicações do 

Vereador Flávio Farias n.° 682/21 - "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 sinalização 

da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem Bom 

Sossego, Bairro São José". n.° 683/21 - "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 



             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

9 

 

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 

Brotinho, Bairro SãoJosé". n.° 687/21 - "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 

Cajueiro, Bairro São José". n.° 689/21 - "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 Avenida 

Manoel Souza lado(impar), no Bairro São José. ".n.° 690/21 - "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 Liberdade, Bairro São João". 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, a Vereadora 

Alexandra Moura solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em 

bloco, tendo anuência da Presidência. Indicações da Vereadora Alexandra Moura 

n.° 2034/22 - "Indicando que Prefeita Municipal providencie a instalação de um 

ponto de Wi-Fi público, na Praça Maurício Duarte Moura, Bairro Dom Aristides". 

n.° 2077/22 - "Indicando que Prefeita Municipal providencie a instalação de um 

ponto de Wi-Fi público, na Praça Ademir Ferreira dos Santos, Conjunto Marituba I, 

Bairro Decouville". n.° 2078/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie 

os serviços de recuperação asfáltica, manutenção das vias de drenagem fluviais e a 

roçagem, da Quadra 10 do Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Novo 

Horizonte". n.° 2079/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie os 

serviços de recuperação asfáltica, manutenção vias de drenagem fluviais e a 

roçagem, da Quadra 11 do Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Novo 

Horizonte". n.° 2080/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie os 

serviços de recuperação asfáltica, manutenção das vias de drenagem fluviais e a 

roçagem, da Quadra 12 do Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Novo 
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Horizonte". 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 Felipe Brito solicitou que 

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

Presidência. Indicações do Vereador Felipe Brito n.° 2104/22 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de roçagem e 

limpeza do terreno destinado para a construção de uma Praça no Residencial Jardim 

Decouville, no canto da Quadra L no Bairro Decouville". n.° 2105/22 - "Indicando 

que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a reforma da tampa 

do bueiro que fica localizado na esquina da rua Assis Doria com Raimundo Nunes 

da Rocha no bairro da Pedreirinha. ". n.° 2106/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a reforma da tampa do bueiro da 

Rua 1° de Maio em frente da casa de n° 933 no Bairro Mirizal". 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, a 

matéria do Vereador Pastor Rodvaldo foi retirada de pauta por ausência do autor 

da matéria. 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.° 2058/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao 

setor competente, a execução dos serviços de limpeza, terraplenagem, roçagem, 

abertura de valas, conserto e/ou instalação de luminárias, meio fio, saneamento 

básico e pavimentação asfáltica, na Alameda do Amor quadra 18 no Conjunto 

Parque das Palmeiras no Bairro Nova Marituba". n.° 2060/22 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, para que seja construído 

um banheiro público masculino e feminino para os usuários na Praça Ademir 

Ferreira dos Santos no Conjunto Marituba I 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, o Vereador Boni solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

votadas em bloco, tendo anuência da Presidência. Indicações do Vereador José 
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Bonifácio n.° 2061/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

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

asfáltica na Alameda Vitória Régia, bairro Decouville, Marituba/Pa". n.° 2062/22 - 

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

execução de saneamento básico, terraplenagem, pavimentação asfáltica na Travessa 

03 (três) na Comunidade São Pedro, bairro Nova Marituba, Marituba/Pa". n.° 

2076/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto a Secretaria 

Municipal de Educação, para a realização anual da Gincana de Conhecimentos 

envolvendo as escolas públicas de nosso Município".  n.° 2075/22 - "Indicando que 

a Prefeita Municipal encaminhe projeto de lei de atualização do Regime Jurídico 

Único dos Servidores Municipais de Marituba". As matérias foram submetidas à 

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

bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Indicação do Vereador Serra n.° 

2065/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente a ampliação da Escola Novo Horizonte, Bairro Novo Horizonte". A 

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

votação eletrônico, sendo aprovada 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 Raimundo Carneiro, 

segundo 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.° 262/21 - 

"Que a Prefeita Municipal providencie a construção de uma Praça no Bairro Santa 

Clara ". n.° 274/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a implantação do Abrigo 

Público Municipal de Marituba para Idosos."n.° 277/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a criação do projeto Emprega Maritubense". n.° 281/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie a instituição do Projeto “Umari grafite”, com a 

finalidade de promover a arte do grafite na nossa cidade" e Indicação n.° 2074/22 - 

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

da Secretaria Municipal da Juventude e dá outras providências". As matérias foram 
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submetidas à discussão, em seguida, submetidas a abertura de processo de votação 

eletrônico, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Na ocasião, o Vereador 

Raimundo Carneiro retornou a direção dos trabalhos ao Vereador Allan Besteiro, 

Presidente da CMM. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores inscritos através de processo eletrônico para os 

Pronunciamentos finais. Não havendo 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 cinco 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, 01 de setembro de 2022 – 28º ano 

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