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ATA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

Aos oito dias 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, interinamente o Vereador Manelzinho Rocha. 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, Flávio Farias, Alexandra Moura, Manelzinho Rocha, Devaldo 

Valente, Felipe Brito, Sóriclis Silva, Pastor Rodvaldo e Antonio Armando Júnior. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Soriclis Silva que fizesse a leitura de 

um texto bíblico (Sl 18,2-3). E quando eram, pontualmente, nove horas e trinta e dois 

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

Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata nº 060/2022, da 60ª Sessão 

realizada no dia 01 de setembro 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 552/2022-GAB/PGM, da 

Procuradoria Geral de Marituba, em atenção ao ofício nº 083/2022-CMM-Câmara 

Municipal de Marituba, que encaminha informações referente a Indicação nº 833/2022.  

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 
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Vereador Gilberto Souto que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de 

Decreto Legislativo n° 023/2022 de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Projeto de 

Decreto Legislativo n° 024/2022 de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Projeto de 

Lei do Legislativo n° 130/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Projeto de Lei do 

Legislativo n° 145/2022 de autoria do Vereador Anderson Rocha; Projeto de Lei do 

Legislativo n° 148/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Projeto de Lei do 

Legislativo n° 149/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento n° 

509/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento n° 514/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento n° 515/2021 de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento n° 516/2021 de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento n° 517/2021 de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento n° 696/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Requerimento n° 697/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 

698/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 699/2021 de autoria 

do Vereador Gilberto Souto; Requerimento n° 700/2021 de autoria do Vereador Gilberto 

Souto; Requerimento n° 701/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação n° 

703/2021 de autoria do Vereador Gilberto Souto; Indicação n° 693/2021 de autoria do 

Vereador Flávio Farias; Indicação n° 694/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; 

Indicação n° 695/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 696/2021 de 

autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 2081/2022 de autoria da Vereadora 

Alexandra Moura; Indicação n° 2082/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; 

Indicação n° 2083/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação n° 

2084/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação n° 2085/2022 de autoria 

da Vereadora Alexandra Moura; Indicação n° 2112/2022 de autoria do Vereador 

Manelzinho Rocha; Indicação n° 2113/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; 

Indicação n° 2114/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 2115/2022 de 

autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 2116/2022 de autoria do Vereador 

Sóriclis Silva; Indicação n° 2119/2022 de autoria do Vereador Sóriclis Silva; Indicação 

n° 2092/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 2122/2022 de autoria 

do Vereador Felipe Brito; Requerimento n° 280/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; Requerimento n° 282/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; 

Requerimento n° 285/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro, Requerimento n° 
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286/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro e Requerimento n° 287/2021 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, Pastor Rodvaldo, Serra, Raimundo Carneiro, 

Boni,  Antonio Armando Júnior, Flávio Farias,  Felipe Brito, Sóriclis Silva, Anderson 

Rocha, Manelzinho Rocha,  Alexandra Moura e Devaldo Valente. 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 060/2022, da 60ª Sessão Ordinária realizada no 

dia 01 de setembro de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade através de processo de 

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

em pauta: Projeto de Decreto Legislativo n.° 023/22 - Vereador Manelzinho Rocha 

"Concede o título honorifico de cidadão Maritubense ao senhor RONIE RUFINO DA 

SILVA, e da outras providências". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

receber análise e parecer; Projeto de Decreto Legislativo n.° 024/22 - Vereador 

Manelzinho Rocha "Concede o título honorifico de cidadão Maritubense ao padre 

VANDILSON SOUSA LIMA, e da outras providências".  A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para receber análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 

130/22 - Vereador Sóriclis 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 2ª discussão, em seguida, submetida à abertura de 

processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 2ª votação.  Projeto 

de Lei do Legislativo n.° 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". A matéria foi 

submetida à 2ª discussão, em seguida, submetida à abertura de processo de votação 

eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 2ª votação.  Projeto de Lei do 

Legislativo n.° 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 2ª discussão, em seguida, submetida à abertura de 

processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 2ª votação. Projeto 
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de Lei do Legislativo n.° 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 2ª discussão, em seguida, submetida à abertura de 

processo de votação eletrônico, sendo aprovada por unanimidade, em 2ª 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.° 509/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

aquisição de terreno e construção de um micro sistema de abastecimento de água na 

Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara. n.° 514/21 - "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 

Segunda, Rua Sétima e Rua Quinta, Bairro São Francisco". n.° 515/21 - "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 Terceira, entre Rua Sétima e Rua Quinta, Bairro São Francisco".n.° 516/21 - 

"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 Quarta, entre Rua Sétima e Rua Quarta, Bairro São 

Francisco". n.° 517/21 - "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 Primeira, entre Rua 

Sétima e Rua Quinta, Bairro São Francisco".  Não havendo discussão as matérias foram 

submetidas, em seguida, à abertura de processo de votação eletrônico, em bloco, sendo 

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

Gilberto Souto,  n.° 696, 697, 698, 699, 700, 701 e 703/21 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.° 693/21 - "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 Fé em Deus, Bairro Mirizal".  n.° 694/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie 

https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4360
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4360
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4360
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=888
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=888
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=888
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=888
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=910
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=910
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=910
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=912
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=912
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=912
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=912
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=914
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=914
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=914
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=914
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=914
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=916
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=916
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=916
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=916
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=1871
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=1871
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=1871
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=1871
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=1871
https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=1873


             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

5 

 

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 

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 Oliveira, Bairro 

Mirizal". n.° 695/21 - "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 São José, Bairro Mirizal". n.° 696/21 - 

"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 Xavante, Bairro Mirizal". As matérias foram submetidas à discussão, em 

seguida, submetidas à 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.° 2081/22 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie os serviços de recuperação asfáltica, manutenção das vias 

de drenagem fluviais e a roçagem, da Quadra 13 do Residencial Viver Melhor Marituba, 

Bairro Novo Horizonte".  n.° 2082/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie 

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

roçagem, da Quadra 14 do Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Novo Horizonte".  

n.° 2083/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie os serviços de recuperação 

asfáltica, manutenção das vias de drenagem fluviais e a roçagem, da Quadra 15 do 

Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Novo Horizonte".  n.° 2084/22 - "Indicando 

que a Prefeita Municipal providencie os serviços de recuperação asfáltica, manutenção das 

vias de drenagem fluviais e a roçagem, da Quadra 16 do Residencial Viver Melhor 

Marituba, Bairro Novo Horizonte" e  n.° 2085/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie os serviços de recuperação asfáltica, manutenção das vias de drenagem 

fluviais e a roçagem, da Quadra 17 do Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Novo 

Horizonte". 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 Manelzinho Rocha  n.° 2112/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie a ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS, para o Município de Marituba". Discutiu 

o autor que na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores e pessoas presentes 

nesta sessão falou ser de suma importância esta matéria, pois estão enfrentando há anos um 

dilema, que foi instalado um lixão em Marituba e precisam pontuar algumas situações. Em 

2010 foi criada a politica de resíduos sólidos, no que, foram criadas metas, entre elas, 

determinou o prazo para o fechamento dos lixões a céu aberto. Na oportunidade, em 2013 

a politica nacional determinava o fechamento do Lixão do Aurá em Ananindeua, porém 

abrindo outro em Marituba, sendo totalmente criminoso a sua abertura. E pela ausência de 

alguns critérios, foi considerada a própria politica nacional dos resíduos sólidos, em que 

determinava o gerenciamento de resíduos sólidos. A Lei estabelece algumas regras e para 

coloca-la em prática, era fundamental que todo e qualquer município tivesse o seu próprio 

gerenciamento do tratamento de seus resíduos sólidos, porem cada unidade nacional tem 

seus aspectos peculiares e este empreendimento instalado em Marituba também deveria tê-

los, assim como o tem em outros Estados e que não passam, ou vivem a atual realidade 

deste município, como exemplo a chuva paraense e a área metropolitana. Faz novamente 

este pedido, pois na gestão passada não levaram em consideração um plano de 

gerenciamento. E como agora a nova gestão olha com carinho as necessidades do 

município, tem certeza que a prefeita irá colocar em pratica a destinação correta dos 

resíduos de acordo com a realidade. Precisam ser feitos estudos, juntamente com os outros 

municípios da área metropolitana com a realidade econômica, politica e ambiental de 

destinação do lixo. Alerta que não bastará resolver somente o de Marituba, pois o 

empreendimento continuará em função dos demais municípios da região metropolitana. È 

importante ter uma discussão coletiva e Marituba precisa ter seu projeto de gerenciamento 

para poder cobrar dos outros municípios, criar uma saída para os demais dentro das 

limitações dos poderes, onde os 144 municípios do Estado precisam ter seus projetos, não 

de aterro sanitários, até porque é inviável ambientalmente, mas sim seus próprios projetos. 

È favorável à criação de um consórcio para união de forças, já que Marituba sofre por falta 

de interesse politico, e quanto ao prazo, foi cumprido apenas para o Aurá que fechou em 

Ananindeua. Falou que desconhece algum município que tenha um aterro sanitário 

funcionando, e sim lixões. Em aparte o Vereador Antônio Armando parabenizou o autor 

pela Indicação, e assim como discutem a LOA, LDO e demais, precisam também discutir o 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos e possam estabelecer metas, diretrizes e 

https://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4856
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politicas para buscar soluções de destino do lixo. Trabalhar junto ao poder público para 

achar soluções. Acha ser de fundamental importância esta indicação para abrir novos 

caminhos e achar soluções concretas para o destino do lixo de Marituba. Concluiu o 

Vereador Manelzinho Rocha dizendo que esta Casa possui uma comissão e convidou os 

pares para que possam retomar o debate junto a OAB, Tribunal de Justiça e com o 

Ministério Público para participarem ao Executivo e a sociedade “Fora Lixão” e discutirem 

este problema. Precisam unir forças e deixar as bandeiras de lado, pois não há em sã 

consciência nenhum cidadão maritubense favorável a esse lixão. Agradeceu e pediu apoio 

dos colegas vereadores. Não havendo mais discussão, a matéria foi submetida à abertura 

de processo de votação eletrônico, sendo aprovada 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.° 2113/22 - "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 Rua São Carlos no 

Bairro Bela Vista". n.° 2114/22 - "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 Rua Santa Marta na Comunidade Presente de Deus no Bairro 

Santa Clara". n.° 2115/22 - "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 Rua Nossa Senhora de Nazaré na Comunidade Presente de Deus no Bairro 

Santa Clara".  n.° 2116/22 - "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 Passagem São Sebastião na Comunidade Presente de Deus no Bairro Santa 

Clara". n.° 2119/22 - "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 Rua Santa Rita na Comunidade Presente de Deus no Bairro Santa Clara". Não 

havendo discussão, as matérias foram submetidas, em seguida, a abertura de processo de 
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votação eletrônico, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Indicação do Vereador 

Pastor Rodivaldo  n.° 2092/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto aos 

órgãos competentes a execução dos seguintes serviços: terraplanagem, pavimentação 

asfáltica, saneamento básico, drenagem, localizado na Pass. Nossa Senhora de Fátima, Rua 

principal São Pedro no Bairro  Nova Marituba". A matéria foi submetida à discussão, em 

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

unanimidade. Indicação do Vereador Felipe Brito n.° 2122/22 - "Indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a elaboração de um Programa de 

reeducação dos homens que praticam atos ofensivos à integridade física e moral das 

mulheres". A matéria foi submetida à discussão, em seguida, submetida à 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 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.° 280/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a repactuação com o Hospital Divina Providência".n.° 282/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie a realização da Feira Cultural Municipal com todas as 

escolas". n.° 285/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie criar Jogos Municipais da 

Juventude, Terceira Idade e do Portador de Necessidades Especiais. ". n.° 286/21 - "Que a 

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

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua santa Rita, 

bairro Uriboca". n.° 287/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a execução de 

serviços de limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem 

e pavimentação asfáltica da Passagem Bofete, Bairro Boa Vista". As matérias foram 

submetidas à discussão, em seguida, submetidas 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. 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 
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dez horas e seis 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, 08 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-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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