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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, os membros da Câmara 

Municipal de Marituba se reuniram, nas dependências do Plenário "Vereador Luiz 

Mesquita da Costa" com a finalidade de cumprirem esta Sessão Ordinária, apreciarem e 

discutirem a pauta prevista para a mesma, nos termos dos quais preceituam o Regimento 

Interno, a Lei Orgânica do Município de Marituba e as Constituições Estadual e Federal. 

Na Presidência, o Vereador Allan Besteiro; na Vice Presidência, o Vereador Júnior 

Amaral, na Primeira Secretaria, o Vereador Anderson Rocha; na Segunda Secretaria, 

o Vereador Gilberto Souto e na Terceira Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro. 

Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha 

que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores Antônio 

Armando Júnior, Devaldo Valente, Felipe Brito, Sóriclis Silva, Serra, Flávio Farias, 

Manelzinho Rocha, Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro, Anderson 

Rocha, Júnior Amaral e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Serra que fizesse a leitura de um texto bíblico (Pv 3). E quando eram 

pontualmente, nove horas e trinta e dois minutos, deu por aberta a presente Sessão 

Ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que 

fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 08/2021, do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Marituba – COMAM, solicitando que este Poder Legislativo indique dois 

representantes para compor o referido Conselho, sendo 01 (um) membro titular e 01 (um) 

membro suplente, a fim de concluir o biênio 2019/2021 e Ofício nº 001/2021, do Partido 

Verde, Diretório Municipal de Marituba – PA, comunicando que a Liderança Partidária 

desta Agremiação nessa Casa de Leis, será exercida pela vereadora Alexandra Moura.  

Lido o Expediente, oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência da 

vereadora Alexandra Moura que se encontra enferma e registrou a presença do vereador 

Boni. Em seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Iniciais. Não havendo oradores inscritos a palavra foi franqueada às Lideranças 

Partidárias. Não havendo lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Anderson Rocha que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 08/2021, 

de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 09/2021, de autoria do vereador Gilberto 

Souto, Projeto de Lei nº 011/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, Projeto de 

Lei nº 014/2021, de autoria do Poder Executivo, Requerimento nº 04/2021, de autoria do 

vereador Allan Besteiro, Requerimento nº 296/2021, de autoria do vereador Raimundo 
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Carneiro, Requerimento nº 1.214/2021, de autoria do vereador Serra, Requerimento nº 

1.182/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo, Indicação nº 06/2021, de autoria do 

vereador Flávio Farias, Indicação nº 207/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, 

Indicação nº 417/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, Indicação nº 534/2021, 

de autoria do vereador Sóriclis Silva, Indicação nº 549/2021, de autoria do vereador 

Felipe Brito, Indicação nº 638/2021, de autoria do vereador Devaldo Valente. Lida a 

matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse 

nova verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as presenças 

dos Vereadores: Antônio Armando Júnior; Boni; Devaldo Valente; Felipe Brito; Sóriclis 

Silva; Serra; Flávio Farias; Manelzinho Rocha; Pastor Rodvaldo; Gilberto Souto; 

Raimundo Carneiro; Anderson Rocha; Junior Amaral e Allan Besteiro. Havendo quórum, 

o Senhor Presidente submeteu à aprovação Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada 

no dia 25 de fevereiro de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, 

passou a deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 08/2021, de autoria do 

Poder Executivo, que Institui Programa de Benefício Suplementar para Famílias de 

Marituba (Renda Marituba) e dá outras providências. Foi encaminhado às Comissões de 

Justiça, de Finanças, de Assistência Social e de Comunicação, para análise e parecer; 

Projeto de Lei nº 09/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto, que dispõe sobre a 

disponibilidade de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos. 

Foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 

011/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, que Dispõe sobre a criação da “Creche 

do Idoso” no âmbito do município. Foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer; Projeto de Lei nº 014/2021, de autoria do Poder Executivo, que Institui o curso 

complementar preparatório para vestibular, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

concursos públicos, no Município de Marituba, chamado “Cursinho Marituba”, e dá outras 

providências. Foi encaminhado às Comissões de Justiça, de Finanças, de Assistência Social 

e de Comunicação, para análise e parecer. Oportunamente, em conformidade com o art. 82, 

§ único, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba, o Senhor Presidente 

passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, o vereador Junior Amaral, para a 

deliberação das matérias de sua autoria; Requerimento nº 04/2021, de autoria do vereador 

Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a revitalização da Praça 

da Bíblia, no Bairro Dom Aristides. Não havendo discussão, submetido à votação, a 

matéria foi aprovada por unanimidade. Oportunamente, o vereador Junior Amaral, Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Marituba, retornou a direção dos trabalhos ao 

vereador Allan Besteiro, Presidente desta Casa de Leis, dando prosseguimento à 

deliberação das matérias. Requerimento nº 296/2021, de autoria do vereador Raimundo 

Carneiro, requerendo que a Prefeita Municipal determine ao setor competente, a execução 

de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, 
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meio fio e calçamento da Rua SN 01, no Residencial Jardim dos Eucaliptos, bairro 

Decouville. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por 

unanimidade; Requerimento nº 1.214/2021, de autoria do vereador Serra, requerendo que 

a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de 

limpeza, pavimentação asfáltica, iluminação pública na Passagem Jerusalém, Bairro São 

Pedro. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por 

unanimidade; Requerimento nº 1.182/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie a execução de serviços de limpeza das 

valas da quadra 07, do Conjunto Nova Marituba.  Não havendo discussão, submetida à 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade; Indicação nº 06/2021, de autoria do 

vereador Flávio Farias, indicando 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 da Belém, no Bairro União. Não havendo 

discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por unanimidade; Indicação nº 

207/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita Municipal 

solicite junto a Superintendência da Caixa Econômica Federal a instalação de “Casa 

Lotérica”, no Bairro Almir Gabriel. Não havendo discussão, submetida à votação, a 

matéria foi aprovada por unanimidade; Indicação nº 417/2021, de autoria da vereadora 

Alexandra Moura, foi retirada de Pauta por ausência da autora da matéria; Indicação nº 

534/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, juntamente com a Secretaria responsável, a reforma, revitalização e limpeza 

do prédio da Unidade de Saúde da Família Celina Lameira, localizado no Bairro Novo 

Horizonte. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por 

unanimidade; Indicação nº 549/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, 

limpeza, consertos e/ou instalação de luminárias na Rua Claudio Barbosa entre a Rua da 

Passarela e Alfredo Calado, Bairro Decouville. Não havendo discussão, submetida à 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade; Indicação nº 638/2021, de autoria do 

vereador Devaldo Valente, indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor 

competente serviços de limpeza, pavimentação asfáltica e iluminação pública na Rua 

Primeiro de Janeiro, Bairro Novo. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria 

foi aprovada por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Fazendo uso da tribuna, o 

Vereador Serra após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores e pessoas presentes na 

galeria. Relatou que se sente honrado por estar presente neste pleito, usou a palavra bíblica 

que diz que “Há o tempo de plantar e o tempo de colher” e neste momento de pandemia 

no mundo, a população vem sofrendo muito e esta sessão vem mostrar o tempo de plantar 
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para que famílias sejam contempladas e beneficiadas. Falou de sua felicidade em participar 

deste momento, em que todos empenhados, possam aprovar este projeto. Enalteceu a 

prefeita Patrícia Mendes em oportunizar esta fonte de renda à população em que terá meios 

para comprar seu alimento. Estão todos empenhados nesta Câmara em aprovar esta matéria 

em prol da qualidade vida dos munícipes e honrará o seu compromisso com a população de 

Marituba. Por sua vez o Vereador Junior Amaral após saudar a todos os presentes, não 

poderia deixar de se manifestar e participar deste momento tão importante em prol ao dia 

da mulher e do “Renda Marituba”, onde a maioria do sustento familiar é de mulheres e 

mães de família que passam dificuldades pela ausência de renda, ainda mais nesta 

pandemia, terão uma alternativa através da prefeita Patrícia Mendes e desta Casa de Leis. 

Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia desejando um bom dia e muito obrigado. No 

ensejo o Senhor Presidente, Vereador Allan Besteiro, suspendeu a sessão para receber a 

Excelentíssima senhora Prefeita Patrícia Mendes que se juntou a Mesa Diretora. 

Prosseguindo, depois de decorrido alguns minutos, o senhor presidente Vereador Allan 

Besteiro, retomou a sessão concedendo a palavra ao Vereador Anderson Rocha que na 

tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores e a Prefeita presentes nesta 

sessão, e em nome dela, parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia. Falou que este dia é 

o um momento histórico, é o de louvar o compromisso de campanha da Prefeita em 

implementar o “Renda Marituba” no que em nenhum outro governo anterior, olhou com 

carinho para esta época de pandemia. Falou de sua gratidão para com a Prefeita, em seus 

noventa dias de mandato, já ter feito tanto por este município. Pediu aos pares que 

aprovem unanimemente este projeto em prol de Marituba. Agradeceu a oportunidade. Por 

sua vez na tribuna o Vereador Boni após as saudações de praxe falou do momento 

histórico em que Marituba passa através deste parlamento, um programa que vem propiciar 

meios de sustento, onde muitos estão desempregados e sem trabalho para comprar o 

alimento de sua família. Estão tendo a oportunidade de ver a Câmara Federal votar a 

prorrogação do auxílio emergencial. Solicitou ao presidente da Comissão de Justiça que 

possa emitir parecer compartilhado com as demais comissões para agilizar a aprovação. E 

ao Líder de Governo solicite tantas quantas sessões extraordinárias para aprovação deste 

projeto. Concluiu parabenizando a Prefeita e esta Casa em serem eficazes neste processo. 

No ensejo o senhor presidente Vereador Allan Besteiro submeteu a aquiescências dos 

respectivos presidentes das comissões, os quais foram enfáticos em aceitar a emissão de 

parecer compartilhado. Continuando, o senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Raimundo Carneiro que na tribuna após saudar a todos os vereadores, a prefeita Patrícia 

Mendes e demais presentes falou de sua alegria pelo momento histórico para Marituba, 

parabenizou a iniciativa pelo “Renda Marituba” enquanto a Câmara e Senado Federal estão 

em passos de tartaruga para aprovar a concessão de mais algumas parcelas de auxilio 

emergencial com uma média de cerca de R$ 275,00 ( Duzentos e setenta e cinco reais) para 
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a população que esta passando fome. A briga pelos valores, cerca de 60% da arrecadação 

nacional é para a União e os municípios ficam apenas com cerca de 3,6% para o fundo de 

reserva a que fazem jus os Municípios com população superior a 142 mil habitantes. E a 

prefeita corajosamente apresenta um valor de R$200,00 (Duzentos reais) para quem não 

recebe nenhum beneficio de auxilio para muitos que não tem o que comer. Parabenizou a 

Prefeita pela atitude. Não poderia deixar de falar da COVID que em Marituba está com um 

doente a cada rua e pede a união e consciência em usar máscara e respeitar o Decreto, para 

depois não falarem mal do poder público. Pediu mais uma vez que usem máscaras e façam 

o recolhimento necessário para salvar vidas. Agradeceu a todos. Não havendo mais 

oradores inscritos, o senhor presidente Allan Besteiro concedeu a palavra a Senhora 

Prefeita Patrícia Mendes que na tribuna saudou a todos os vereadores presentes, a todas 

as mulheres maritubenses pelo ultimo dia 08 “Internacional da Mulher”. Todos são 

sabedores das inúmeras dificuldades que vem enfrentando e tem se esforçado em trabalhar 

e colocar a casa em ordem e adotar cada munícipe. Apesar dos obstáculos, tem a certeza de 

estar no caminho certo faz ter força para lutar. Neste dia a Casa fala do Renda Marituba, e 

como falou o Vereador Boni, deixar um legado à cidade, porque irão aprovar um projeto 

no momento em que o município mais precisa. A crise do desemprego se agravou por 

conta dessa pandemia a qual é vivenciada, e esta renda chegará num momento de 

necessidade, onde muitos acham que duzentos reais a mil pessoas é muito pouco, mas 

precisa começar pelo pouco, e a pessoa que não tem como comprar uma cesta básica vai 

conseguir. Agradeceu de forma carinhosa aos quinze vereadores que tem dito SIM. E cada 

dia que passa tem a convicção que Deus escolheu cada um, não só para representar, mas 

para transformar, “Força para transformar” é o slogan dessa gestão. Falou do cursinho do 

ENEM, a educação é importante, tanto que estão terminando a lotação dos educadores de 

Marituba e não precisarão trazer de outras cidades, pois foram avaliados os professores 

locais os quais são formados e não tinham oportunidade. São os educadores com o 

cursinho municipal que vão preparar os futuros profissionais. Avisou que nos próximos 

dias irá enviar um projeto para esta Casa, para melhorar o salário dos mestres, pois 

Marituba é conhecida como a cidade que mais paga mal os seus educadores. E não podem 

continuar essa prática, já que tem a oportunidade de transformar com o apoio deste 

Legislativo e no decorrer deste mandato irão agraciar outras classes para que os 

profissionais formados deste município não precisem trabalhar em outro município. Falou 

dos garis que trabalham mais que o necessário em horas extras, sendo uma classe que 

muito precisa. Concluiu, fazendo um apelo, pois o momento é de desespero, quando do 

ultimo domingo ao sair da missa, viu pelas ruas, pessoas sem máscaras, sem proteção, 

transitando como se o vírus não estivesse nos locais. Quem achar que é conversa de 

político e verão a UPA cheia de pessoas entubadas. Não podem deixar que aconteça em 

Marituba o que aconteceu em Manaus. Registrou uma homenagem à senhora Francisca 
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líder comunitária no Bairro Almir Gabriel, quando ao visitar a UPA a encontrou numa 

maca com o terço na mão e dizia “ Prefeita me tira dessa”, na mesma hora pediu ajuda e 

conseguiram um leito, mas ela faleceu nesta manhã. Por isso fez um apelo para usarem 

máscaras e obedecerem ao Decreto. Agradeceu a oportunidade de se manifestar em nome 

das famílias de Marituba. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser 

tratado na ordem do dia, o Senhor Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária, às 

dez horas e vinte e nove minutos; convocando os senhores vereadores a permanecerem 

em plenário para sessão extraordinária.  E para constar, foi lavrada a presente Ata, que 

depois de aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento 

das formalidades legais e para que produza seus legítimos efeitos. Marituba/PA, 11 de 

março de 2021 – 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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