
             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

1 

 

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 

ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. 

Aos quinze 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, 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, Flávio Farias, 

Alexandra Moura, Manelzinho Rocha, Devaldo Valente, Felipe Brito, Sóriclis Silva, 

Gilberto Souto e Antonio Armando Júnior. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Serra que fizesse a leitura de um texto bíblico (Gn 27,28-29). 

E quando eram, pontualmente, nove horas e vinte e sete 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 061/2022, da 61ª Sessão realizada no 

dia 08 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 nº559/2022-

GAB/PGM, da Procuradoria Geral de Marituba, em atenção ao ofício nº 

082/2022-CMM - Câmara Municipal de Marituba, encaminhando informação 

referente ao requerimento nº 188/202. Ofício nº 735/2022-SEMED, da Secretaria 

Municipal de Educação, encaminhando cronograma das ações e atividades 
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internas e externas de acordo com o calendário 2022. Ofício nº 080/2022- 

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

e Sustentabilidade, solicitando o espaço de reunião da Câmara Municipal de 

Marituba, no dia 20 de setembro de 2022, às 9h00. Ofício nº748/2022-SEMED, da 

Secretaria Municipal de Educação convidando os nobres vereadores desta Casa 

de Leis, para participarem da entrega da reforma da Escola Dr. Alcântara, no dia 20 

de setembro de 2022, às 9h00, local Rua do Uriboca, 1220, Bairro do Uriboca.  

Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores, inscritos através de processo eletrônico, para os Pronunciamentos 

iniciais.  Aberta a inscrição no processo eletrônico, a palavra foi concedida ao 

Vereador Anderson Rocha na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais 

Vereadores e pessoas presentes na galeria pediu o apoio dos vereadores quanto às 

famílias que moram no residencial Viver Melhor com cerca de quatro mil famílias, 

onde recebeu um oficio da associação de moradores comunicando que a única 

empresa de ônibus que circula no conjunto está concluindo o seu contrato, sendo o 

dia 16 o último dia de serviço de transporte naquele local. Os moradores pedem que 

seja estendido esse contrato, pois sem o mesmo prejudicará o deslocamento de 

trabalhadores, inclusive das crianças irem à escola. Motivo pelo qual pede aos 

vereadores da Comissão de Transporte e do Líder de Governo para intercederam 

junto a prefeita. Em aparte o Vereador Raimundo Carneiro falou que 

infelizmente o transporte em Marituba vem ficando precário tanto pelo serviço da 

Vialoc quanto da Autoviária Paraense, sendo que desde há dois anos estas empresas 

não pagam os impostos municipais, usam ônibus sucateados, queimam paradas, não 

levam idosos ou cadeirantes, enfim, prestam um péssimo serviço. Esteve com o 

secretário de transporte, onde ficou sabendo que a Autoviária iria entregar a 

concessão publica. O seu ponto de vista é que deveriam pedir a SETEBEL a ordem 

de serviço e cobrar, pois não poderiam deixar o serviço sem que outra empresa 

assumisse e se instalasse em Marituba. Afirmou que tão logo termine a sessão irá 

procurar o diretor de transporte municipal para tomarem uma providencia. Em 
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aparte o Vereador Manelzinho Rocha apesar da iniciativa de todos, disse que 

essa “Empresa” já vai tarde pelo péssimo serviço que prestam. A dificuldade maior 

é nos bairros mais longes como Riacho Doce e Uriboca. Acha certo que sejam 

abertas novas concessões para que outras empresas venham a prestar serviço de 

transporte. Acrescentou que essas empresas usem de bom senso e boa fé e que não 

podem entregar o serviço do dia para noite. Deseja que a ação não seja somente do 

presidente da comissão de transporte e sim seja formada uma comissão de demais 

vereadores desta Casa em caráter de urgência, juntamente com o Líder de Governo 

para que junto a Prefeita possam tomar providencias. Lembrou que Marituba e 

Ananindeua ficaram atreladas a SEMOB e SETRANSBEL devido aos limites de 

uso das ruas de Belém e área metropolitana. Citou também o caso de Benevides e 

Mosqueiro que tem paradas certas e locais fixos para pegar a população, não sendo 

o caso de Marituba que tem muitas paradas. Por isso que precisam analisar cada 

caso.  Em aparte o Vereador Allan Besteiro se solidarizou a questão, 

comunicando que a Prefeita enviou uma mensagem a cerca de um estudo feito pela 

Secretaria de finanças quanto à contraproposta de viabilidade de isenção de taxas e 

incentivos fiscais com subsídios para as empresas de transporte municipal e 

metropolitano. Falou que está no aguardo da convocação desta Casa para que 

possam procurar soluções. Em aparte o Vereador Serra citou que o Viver Melhor 

é um Bairro planejado as margens da Rodovia Br316, e se já sofrem com a falta de 

transporte imaginem o Bairro União. Perguntou se as duas empresas vão parar os 

serviços em toda a Marituba ou só naquele bairro. Acha uma furada um plano de 

incentivo para essas empresas caloteiras.  Acha justo separar os serviços de cada 

município e que cada um cuide dos seus serviços sem atrelar a outro, que não tenha 

desgaste ou prejuízo para o município. Concluiu o Vereador Anderson Rocha 

afirmando ser muito importante que todos possam interceder, mas em caráter de 

urgência para que a regulamentação seja não somente da Setebel. Precisam tomar 

providencias em montar uma comissão e os vereadores possam agilizar a resolver 

essa situação. Por inscrição o Vereador Raimundo Carneiro na tribuna falou que 
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essa questão de transporte vem se arrastando tanto no publico quanto no privado. A 

população vem sofrendo e merece respeito. A Secretaria de Finanças fez um 

levantamento em que essa empresa deve cerca de dois milhões de reais ao 

município de Marituba e a empresa pediu que começasse a cobrar daqui para frente 

e pediu perdão a divida para trás. Eles não têm o mínimo respeito com os 

estudantes, idosos e pessoas especiais. Foi concedido no Bairro Almir Gabriel, uma 

área da cosanpa para colocarem seus ônibus, mas no horário de pico colocam 

poucos ônibus ou só querem rodar quando há fluxo de pagantes na área urbana e 

não querem ir aos Bairros Santa Lúcia, Riacho Doce, Uriboca, Campo Verde ou 

Bela Vista. Só querem circular no Nova Marituba, Imperial, Centro ou Almir 

Gabriel. A crise é geral, não renovam a frota, sucateiam o atendimento. E a titulo de 

informação, falou que chamou o Diretor de Transporte para irem junto a Prefeita 

para trazer outras empresas para o município. Em aparte o vereador Manelzinho 

Rocha falou que essas empresas querem entregar de bandeja somente o Viver 

Melhor e vão continuar rodando em outros bairros, porém precisam surgir outras 

empresas nas mesmas rotas para que essas duas empresas saiam do município, estão 

fazendo pressão para sair, porém querem permanecer, se achando espertos, 

pensando que são os donos da situação. Em aparte o vereador Anderson Rocha 

reforçou que o incentivo seja estendido para o transporte alternativo também, que 

são aqueles que vão aos bairros mais distantes. Concluiu o Vereador Raimundo 

Carneiro falando que a ordem de serviço é de que essas empresas não têm mais 

interesse em rodar no município. Mas concorda que a partir do momento que outras 

empresas surgirem que não haja discriminação de bairros, deva rodar em vários 

outros bairros, pois as empresas grandes querem somente o “filé” e os transportes 

alternativos fiquem com as periferias. Nenhuma das duas empresas aceitou rodar no 

Bairro Belo Vista. Aproveitou o ensejo para convidar a todos os vereadores logo 

após a sessão para reunir com o Diretor de Transporte para que seja feita a 

redistribuição dos Bairros e que concorda que sejam valorizados os trabalhadores do 

transporte de Marituba que pagam INSS e ISS para poderem rodar na cidade e 
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oferecer um melhor serviço de transporte a população. Agradeceu e pediu o apoio 

dos pares. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi 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: Veto n.° 001/22 - Executivo Municipal, Veto n.° 

002/22 - Executivo Municipal, Veto n.° 003/22 - Executivo Municipal, Veto n.° 

004/22 - Executivo Municipa, Projeto de Lei do Legislativo n° 176/2022 de 

autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Projeto de Lei do Legislativo n° 185/2022 

de autoria do Vereador Boni; Projeto de Lei do Legislativo n° 187/2022 de autoria 

do Vereador Gilberto Soutoi; Projeto de Lei do Legislativo n° 188/2022 de autoria 

do Vereador Sóriclis Silvai; Requerimento n° 518/2021 de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento n° 521/2021 de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento n° 527/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 528/2021 de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento n° 1237/2021 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; 

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

699/2021 de autoria do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 700/2021 de autoria 

do Vereador Flávio Farias; Indicação n° 2086/2022 de autoria da Vereadora 

Alexandra Moura; Indicação n° 2087/2022 de autoria da Vereadora Alexandra 

Moura; Indicação n° 2088/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; 

Indicação n° 2089/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação n° 

2090/2022 de autoria da Vereadora Alexandra Moura; Indicação n° 2111/2022 de 

autoria do Vereador Boni; Indicação n° 2123/2022 de autoria do Vereador Boni; 

Moção n° 016/2022 de autoria do Vereador Boni; Indicação n° 2121/2022 de 



             ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

6 

 

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 

autoria do Vereador Felipe Brito; Indicação n° 2140/2022 de autoria do Vereador 

Felipe Brito; Indicação n° 2127/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Indicação n° 2128/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 

2130/2022 de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 2134/2022 de 

autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Indicação n° 2139/2022 de autoria do 

Vereador Sóriclis Silva; Indicação n° 712/2021 de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; Indicação n° 713/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro; Indicação 

n° 714/2021 de autoria do Vereador Allan Besteiro, Indicação n° 1321/2021 de 

autoria do Vereador Allan Besteiro e Requerimento n° 1222/2021 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, Serra, 

Raimundo Carneiro, Boni,  Antonio Armando Júnior, Flávio Farias,  Felipe Brito, 

Sóriclis Silva, Anderson Rocha, Manelzinho Rocha, Gilberto Souto,  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 061/2022, da 61ª Sessão Ordinária realizada no dia 08 de 

setembro de 2022, a qual foi aprovada por maioria através de processo de votação 

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

pauta: Veto n.° 001/22 - Executivo Municipal "Veta Integralmente o Projeto de 

Lei nº 104/2022, que Institui e Regulamenta a emissão da Carteira de Identificação 

da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIA/TEA) no âmbito do Município 

de Marituba e dá outras providências". . A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para receber análise e parecer; Veto n.° 002/22 - Executivo Municipal 

"Veta Integralmente o Projeto de Lei nº 40/2021, que “Institui boas práticas e 

padrões de qualidade no atendimento ao usuário de serviços público do Município, 

e dá outras providências”". A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4407
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=4407
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receber análise e parecer; Veto n.° 003/22 - Executivo Municipal "Veta 

Integralmente o Projeto de Lei nº 019/2021, que Proíbe a prática da fidelização nos 

contratos de consumo e o pagamento de multas para o cancelamento antecipado de 

contrato de prestação de serviço de telecomunicações e dá outras providências". A 

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

Veto n.° 004/22 - Executivo Municipal "Veta Integralmente o Projeto de Lei nº 

122/2022, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e da 

outras providencias". . A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

receber análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 176/22 - Vereador 

Pastor Rodvaldo "Dispõe sobre a Guarda Municipal nas Escolas Municipais de 

Marituba, como Anjos da Guarda". . A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para receber análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 185/22 - 

Vereador Boni "Dispõe sobre exames e procedimentos médicos ginecológicos 

realizados no município de Marituba. ". A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para receber análise e parecer; Projeto de Lei do Legislativo n.° 187/22 - 

Vereador Gilberto Souto "Dispõe sobre a criação do SELO VERDE ANDRE 

NUNES de responsabilidade ambiental"".  A matéria foi encaminhada à Comissão 

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

188/22 - Vereador Soriclis Silva "Dispõe sobre a aplicação de penalidades à pratica 

de 'Assédio Moral' nas dependências da administração pública municipal direta e 

indireta por servidores públicos municipais de Marituba". 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 do Vereador Raimundo Carneiro n.° 518/21 - "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 São Jorge, entre Travessa São Francisco e São Pedro, 

Bairro União". n.° 521/21 - "Que a Prefeita Municipal determine ao setor 
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competente a execução de serviços de recuperação asfáltica em toda extensão da 

Passagem Valente, Bairro União". n.° 527/21 - "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 Sexta 6ª, entre Rua Sétima 7ª e Rua Quinta 5ª, Bairro São Francisco". n.° 

528/21 - "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 Quinta 5ª, entre 

Rua Sétima 7ª e Rua Quinta 5ª, Bairro São Francisco". n.° 1237/21 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplanagem, 

asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Dom Pedro I, Bairro Almir Gabriel".   

Não havendo discussão as matérias foram submetidas, em seguida, à abertura de 

processo de votação eletrônico, em bloco, sendo aprovadas por maioria.  Por 

Questão de Ordem, as matérias do 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.° 696/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a mudança de ponto de 

ônibus e vans na Avenida João Paulo II com Rua do Fio, passando este a ser 

realizado de tal forma: Linha Colônia na Avenida João Paulo II (Próximo ao prédio 

do Conselho de Educação ) e linha Cerâmica na Rua do Fio. "n.° 697/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie em caráter de urgência os serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, pavimentação 

asfáltica, meio fio e calçamento da Rua Nova I, na Comunidade Guarassuco, no 

Bairro Decouville". n.° 698/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie junto ao 

setor competente a limpeza da Rua, roçagem e saneamento básico da Segunda Rua 

do Conjunto Beija-Flor". n.° 699/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

contratação de um (a) médico (a) especialista (pediatria) para a Unidade de Saúde 

da Família Haifa Gabriel". n.° 700/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 
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contratação de um (a) médico (a) especialista (pediatria) para a Unidade de Saúde 

da Família São João". n.° 701/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a 

implantação de um laboratório para a realização de exames no Bairro São João 

(Unidade de Saúde da Família São João)". n.° 703/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie em caráter de urgência a instalação de uma central de abastecimento de 

água no Conjunto Parque das Palmeiras e Conjunto Imperial, bairro Nova 

Marituba". Não havendo discussão as matérias foram submetidas, em seguida, à 

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

maioria.  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.° 699/21 - "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 Almeida, Bairro Mirizal". n.° 700/21 - "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 Clube das Mães, no Bairro Mirizal".  As matérias 

foram submetidas à discussão, em seguida, submetidas à abertura de processo de 

votação eletrônico, em bloco, sendo aprovadas por maioria. 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.° 2086/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

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

fluviais e a roçagem, da Quadra 18 do Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro 

Novo Horizonte". n.° 2087/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie os 

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

roçagem, da Quadra 19 do Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Novo 
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Horizonte". n.° 2088/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie os 

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

roçagem, da Quadra 20 do Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Novo 

Horizonte". n.° 2089/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie os 

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

roçagem, da Quadra 21 do Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Novo 

Horizonte". n.° 2090/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie os 

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

roçagem, da Quadra 22 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. Por Questão de Ordem, o Vereador Boni solicitou que suas 

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

Presidência. Requerimentos do Vereador Boni n.° 2111/22 - "Indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de uma 

pista de skate na Praça Jarbas Passarinho, bairro Dom Aristides, Marituba/Pa". n.° 

2123/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a construção de uma praça com academia ao ar livre na rua Oswaldo 

Melo, bairro Santa Lucia, Marituba/Pa". Moção n.° 016/22 - "Moção de 

Congratulação e aplausos às Escolas: Maria de Fátima, Maestro Carlos Gomes e 

Eudâmidas Lopes de Miranda, parabenizando alunos, funcionários e gestores por se 

destacarem na 1ª Feira Robótica no município de Marituba". Não havendo 

discussão, as matérias foram submetidas, em seguida, 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 a anuência da Presidência. Requerimentos do 

Vereador Felipe Brito  n.° 2121/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, aquisição de uniformes esportivos 

padronizados para as equipes que desempenham as atividades esportivas em nosso 
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município". n.° 2140/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, que seja concentrado esforços, disponibilizando recursos 

orçamentários e financeiros para a criação de auxilio alimentação para os servidores 

públicos municipais que recebem salário base de ate um salário mínimo e meio". 

Não havendo discussão, as matérias foram submetidas, em seguida, a abertura de 

processo de votação eletrônico, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 

Indicações do Vereador Pastor Rodivaldo nº2127, 2128, 2130 e 2134/2022, foram 

retiradas de pauta pela ausência do autor das matérias. Indicação do Vereador 

Sóriclis Silva n.° 2139/22 - "Indicando que a Prefeita Municipal providencie junto 

ao setor competente, a instalação de brinquedos infantis, aparelhamento de 

academia, quiosques, e a mesma contemple acessibilidade e adequações para 

portadores de necessidades especiais na Praça do bairro União. " Não havendo 

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

eletrônico,  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. Indicações do Vereador Allan Besteiro n.° 712/21 - "Que a Prefeita 

Municipal providencie a criação do horto municipal afro para plantação e cultivo de 

ervas medicinais". n.° 713/21 - "Que a Prefeita Municipal providencie a criação do 

Conselho da Economia Criativa". n.° 714/21 - "Que a Prefeita Municipal 

providencie a criação de um espaço voltado para a criação artísticas e oficinas para 

pessoas com deficiência". n.° 1311/21 - "Indicando que a Prefeita Municipal, 

providencie junto aos órgãos competentes a execução de serviços de iluminação, 

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

pavimentação asfáltica, da rua Militar, no bairro Decouville". n.° 1222/21 - "Que a 

Prefeita Municipal providencie a reforma do Posto de Saúde José Coelho Serrão". 

As matérias foram submetidas à discussão, em seguida, submetidas a abertura de 
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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 dez horas e 

treze 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, 15 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- 
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