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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, os membros da 

Câmara Municipal de Marituba se reuniram, em sessão ordinária, 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 Terceira 

Secretaria, o Vereador Gilberto Souto. Composta a Mesa Diretora, o Senhor 

Presidente solicitou Anderson Rocha que fizesse a verificação de quórum. 

Constatando-se a presença dos Vereadores Alexandra Moura, Boni, Serra, 

Manelzinho Rocha, Gilberto Souto; Anderson Rocha; Allan Besteiro e Devaldo 

Valente. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Ver. Manelzinho 

Rocha que fizesse a leitura de um texto bíblico (SL 110, 1-7). E quando eram 

pontualmente, nove horas e seis 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 125/2021, da Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED, informando do resultado da 23ª Olimpíadas 

Brasileira de Astrofísica (OBA), onde alunos do Centro Educacional Dinâmico, 

Nossa Senhora da Paz e Nossa Senhora do Rosário foram premiados. Ofício nº 

300/2021, da Secretaria Municipal de Saúde – GAB/SESAU, solicitando a liberação 

do Plenário da Câmara Municipal de Marituba, para realizar um evento em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher e sobre o Março Lilás, no dia 08 de 

março de 2021, no horário de 08 às 12 horas. Ofício nº 001/2021, da Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social – CESAS, informando que foram eleitos no 

dia 18 de janeiro de 2021, o vereador Sóriclis Costa da Silva para Presidente e a 
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vereadora Alexandra Duarte Moura Abreu para Vice-Presidente, integra, ainda, a 

referida Comissão como membro o vereador Felipe Brito de Oliveira. Ofício nº 

001/2021, da Comissão Justiça e Redação de Leis – CCJRL, informando que foram 

eleitos, no dia 18 de fevereiro de 2021, o vereador Antonio Armando Amaral de 

Castro Junior para Presidente e o vereador Adimilson Mendes Amaral Junior para 

Vice-Presidente, integram, ainda, a referida Comissão como membros os vereadores 

José Bonifácio Viana Barroso e Gilberto Nogueira Souto. Ofício nº 001/2021, da 

Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento – CFEFFO, 

informando que foram eleitos, no dia 14 de janeiro de 2021, o vereador Anderson 

Rocha de Araújo para Presidente e o vereador Flávio Antônio Machado Farias para 

Vice-Presidente, integram, ainda, a referida Comissão como membros os vereadores 

Manoel Otávio Amaral da Rocha Filho e Cleidevaldo Sampaio da Silva. Ofício nº 

001/2021, da Comissão de Transporte, Comunicação, Obras Públicas e Terras – 

CTCOPT, informando que foram eleitos no dia 15 de janeiro de 2021, o vereador 

Raimundo Rudevan Carneiro para Presidente e o vereador Sóstenes de Jesus Serra 

para Vice-Presidente, integra, ainda, a referida Comissão como membro o vereador 

Rodvaldo Raimundo Rodrigues Chaves. Mensagem nº 035/2020, da Procuradoria 

Geral do Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei 

nº 218/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por 

esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 487/2020, de 15 de 

dezembro de 2020, que Estabelece os horários de entrada e circulação de veículos 

de carga e descarga, nas principais vias públicas do Bairro Centro do Município de 

Marituba. Mensagem nº 035/2020, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 224/2020, de autoria 

do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, 

cuja Lei Municipal recebeu o número 488/2020, de 15 de dezembro de 2020, que 

Dispõe sobre alteração na redação do art. 4º, item 02, da Lei Municipal nº 335/2016, 

e dá outras providências. Mensagem nº 035/2020, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 

225/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta 
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Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 489/2020, de 15 de 

dezembro de 2020, Dispõe sobre a autorização de doação ao Estado do Pará, de 

área pública de propriedade do Município de Marituba, localizada no Bairro União, 

em Marituba, para fim exclusivo e específico de implantação de nova delegacia de 

Polícia Civil, e dá outras providências. Lido o Expediente, oportunamente, o 

Senhor Presidente justificou a ausência do vereador Raimundo Carneiro que se 

encontra enfermo, e registrou a presença dos vereadores Sóriclis Silva e Pastor 

Rodvaldo. Em seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. No que, usando a tribuna, a vereadora Alexandra 

Moura após saudar a todos lembrou que na data do dia 24 de fevereiro é 

comemorada a conquista do direito de voto da mulher no Brasil. Externou toda a sua 

satisfação por este grande feito para a democracia deste País, principalmente, para as 

mulheres. Ressaltou que houve muitos avanços no que diz respeito a conquista de 

espaços e de direitos da mulher na sociedade atual, destacando que, Marituba, hoje, 

possui duas mulheres na administração do Município: Prefeita Patrícia Mendes e 

Vice-Prefeita Pastora Rafaela, assim como, esta Vereadora, que representa também a 

força da mulher nesta Casa de Leis, porém, poderia ser um número mais expressivo 

de mulheres neste Parlamento. Registrou que seja uma grande honra e 

responsabilidade representar a mulher dentro deste Município, acrescentando que 

muito ainda precisa ser feito para que a mulher conquiste, seja mais respeitada na 

jornada pela igualdade de direitos. Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a 

presença dos Vereadores Antonio Armando Junior e Felipe Brito. Por sua vez, o 

vereador Manelzinho Rocha  na tribuna após cumprimentar a Mesa Diretora, a 

vereadora Alexandra Moura, demais vereadores e pessoas presentes na galeria, falou 

que esteve presente na Câmara de Ananindeua,  para uma reunião, juntamente com 

os vereadores Allan Besteiro, Anderson Rocha, Serra, Devaldo, o Vereador Fabrício 

Miranda de Ananindeua, a atual Secretária de Cultura e ex-vereadora Chica, para 

debaterem o problema do Lixão,  fundamental que essa Casa se posicione em busca 

de parcerias e diálogos e entender que o processo começou novamente do zero, 

sendo três novos prefeitos que busquem viabilizar uma solução. Não podem deixar 
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de cobrar, já que o prazo para encerramento deste empreendimento criminoso será 

31.05.2021. Mas, que infelizmente não vêem o fechamento, já que a região 

metropolitana não tem um local para colocar o seu lixo. Sendo necessário, reiniciar 

este processo de busca de diálogo e parceria através da promotoria de Marituba, com 

a Câmara de Belém e Assembleia Legislativa, haja vista Marituba ser a grande 

interessada em buscar um consórcio e também de forma ampla discutir o Estatuto 

das Metrópoles, sendo importante questionar que Belém se coloca acima dos demais 

municípios e depende de autorização, citando como exemplo a questão do transporte 

do Bairro Uriboca, o ônibus Uriboca-Centro precisa de prévia autorização para 

circular na capital. Relatou que formulou um requerimento para uma comissão 

temporária para tratarem da questão dos resíduos sólidos, do lixão. Ficou satisfeito 

em serem bem recebidos pelo prefeito Dr. Daniel e pelo presidente da Câmara de 

Ananindeua Vereador Rui Begot. E assim que possível irá informar uma nova 

reunião com o poder Executivo e Legislativo para darem continuidade à busca de 

soluções para este problema. Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a 

presença dos Vereadores Flávio Farias e Junior Amaral, que na ocasião, ocupou a 

Vice Presidência. Não havendo mais 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 001/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; Projeto de Lei 

nº 004/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto; Projeto de Lei nº 005/2021, de 

autoria do vereador Sóriclis Silva; Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria do 

vereador Gilberto Souto; Projeto de Lei nº 007/2021, de autoria do vereador 

Gilberto Souto; Requerimento nº 002/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; 

Requerimento nº 003/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro; Requerimento 

nº 296/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 

297/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 298/2021, 

de autoria do vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 1.179/2021, de 

autoria do vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 1.180/2021, de autoria do 

vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 1.181/2021, de autoria do vereador 
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Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 1.210/2021, de autoria do vereador Serra; 

Requerimento nº 1.211/2021, de autoria do vereador Serra; Requerimento nº 

1.212/2021, de autoria do vereador Serra; Requerimento nº 1.220/2021, de autoria 

dos vereadores Manelzinho Rocha, Anderson Rocha, Júnior Amaral e Serra; 

Requerimento nº 1.221/2021, de autoria do vereador Antonio Armando Júnior; 

Indicação nº 003/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 

004/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 005/2021, de autoria 

do vereador Flávio Farias; Indicação nº 204/2021, de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha; Indicação nº 205/2021, de autoria do vereador Manelzinho 

Rocha; Indicação nº 206/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; 

Indicação nº 414/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 

415/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 416/2021, de 

autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 478/2021, de autoria do 

vereador Boni; Indicação nº 479/2021, de autoria do vereador Boni; Indicação nº 

468/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha; Indicação nº 469/2021, de 

autoria do vereador Anderson Rocha; Indicação nº 474/2021, de autoria do 

vereador Anderson Rocha; Indicação nº 531/2021, de autoria do vereador Sóriclis 

Silva; Indicação nº 532/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 

538/2021, de autoria do vereador Felipe Brito; Indicação nº 539/2021, de autoria do 

vereador Felipe Brito; e Indicação nº 547/2021, de autoria do vereador Felipe Brito. 

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: Alexandra Moura; Antonio Armando 

Junior; Boni; Devaldo Valente; Felipe Brito; Sóriclis Silva; Serra; Flávio Farias; 

Manelzinho Rocha; Pastor Rodvaldo; Gilberto Souto; Anderson Rocha; Junior 

Amaral e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à 

aprovação Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 

2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou a deliberação da 

matéria em pauta: Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do vereador Allan 

Besteiro, que institui a “Semana do Livro” no calendário oficial de eventos do 
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Município de Marituba/PA. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

receber análise e emissão de parecer. Projeto de Lei nº 004/2021, de autoria do 

vereador Gilberto Souto, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do canil e 

gatil municipal e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para receber análise e emissão de parecer. Projeto de Lei nº 005/2021, de 

autoria do vereador Sóriclis Silva, que estabelece como essenciais às atividades 

religiosas realizadas no templo e fora dele em qualquer tempo, no âmbito do 

município de Marituba. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

receber análise e emissão de parecer. Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria do 

vereador Gilberto Souto, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia nas 

redes públicas de educação básica. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para receber análise e emissão de parecer. Projeto de Lei nº 007/2021, de 

autoria do vereador Gilberto Souto, que institui no município de Marituba o 

Programa ‘Caçamba Social’ e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para receber análise e emissão de 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 002/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que 

a Prefeita Municipal providencie a construção de uma Escola Bosque no terreno 

localizado na Rua Pedro Mesquita, esquina com a passagem Boa Vista, no bairro 

Boa Vista. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada 

por unanimidade. Requerimento nº 003/2021, de autoria do vereador Allan 

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

Antônio Perdigão Bastos (Praça Matriz). Não havendo discussão, submetida 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. Os Requerimentos nº 296, 297 e 

298/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, foram retirados de pauta pela 
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ausência justificada do autor. Requerimento nº 1.179/2021, de autoria do vereador 

Pastor Rodvaldo, requerendo que a Prefeita Municipal providencie a regularização 

do serviço de coleta de lixo na Comunidade Nova Esperança, bairro Decouville. Não 

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

Requerimento nº 1.180/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo, requerendo 

que a Prefeita Municipal providencie a regularização da coleta de lixo na Avenida 

São Pedro, bairro Decouville. Não havendo discussão, submetida à votação, a 

matéria foi aprovada por unanimidade. Requerimento nº 1.181/2021, de autoria do 

vereador Pastor Rodvaldo, requerendo que a Prefeita Municipal providencie o 

serviço de operação tapa buraco na Avenida São Pedro, bairro Decouville. Não 

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

Requerimento nº 1.210/2021, de autoria do vereador Serra, requerendo que a 

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

limpeza, pavimentação asfáltica e iluminação pública na passagem Oliveira 

(loteamento Agrovila São Pedro), bairro Agrovila São Pedro. Não havendo 

discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento nº 1.211/2021, de autoria do vereador Serra, requerendo que a 

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

limpeza, pavimentação asfáltica e iluminação na Alameda Menino Deus, 

comunidade Begolândia. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria 

foi aprovada por unanimidade. Requerimento nº 1.212/2021, de autoria do 

vereador Serra, requerendo que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a execução de serviços de limpeza, pavimentação asfáltica e iluminação 

pública da passagem Joana D’Ark, (loteamento Agrovila São Pedro), bairro 

Agrovila São Pedro. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Requerimento nº 1.220/2021, de autoria dos 

vereadores Manelzinho Rocha, Anderson Rocha, Júnior Amaral e Serra, requerendo 

que o Presidente desta Casa Legislativa providencie a criação da Comissão 

Temporária Especial para estudo municipal dos resíduos sólidos. Submetido à 

discussão, o vereador Junior Amaral destacou que a formação de uma comissão 
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especial para tratar da questão dos resíduos sólidos seja de grande importância para 

o Município de Marituba, em especial, pela retirada do aterro sanitário, o qual, na 

verdade, considera um verdadeiro “lixão” a céu aberto. Registrou que, para a 

instalação do aterro sanitário em Marituba, tudo foi realizado fora dos padrões 

sanitários e ambientais. Ressaltou ainda que, segundo parecer do Ministério Público, 

o mesmo reconhece todas as falhas no processo de instalação deste aterro sanitário 

no Município de Marituba, assim como, diversas autoridades tinham ciência destas 

falhas: a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Marituba, o Governo Estadual, a Assembleia Legislativa, Prefeitura 

Municipal de Marituba e a Câmara Municipal de Marituba. Disse que o momento 

seja de juntar forças, citando que na data de 24 de fevereiro do corrente ano, alguns 

vereadores desta Casa de Leis estiveram na Câmara Municipal de Ananindeua, 

reunidos com o objetivo convocar os vereadores do Município de Ananindeua para a 

discussão visando uma solução definitiva para o problema do “lixão”. 

Acrescentando que parte do referido Município também sofre as consequências do 

mau cheiro oriundos do “lixão”. Disse que a empresa que administra o aterro 

sanitário de Marituba terceiriza diversas atividades dentro do aterro sanitário para 

que possa se livrar de qualquer tipo de problema, jogando tudo para “debaixo dos 

panos” e o Governo do Estado, simplesmente aceitou. Registrou que esta comissão 

seja temporária e durará enquanto o problema do “lixão” existir, sendo necessário 

trazer soluções de forma imediata. Solicitou celeridade no processo de aprovação 

deste projeto. Em aparte, o vereador Anderson Rocha disse que esta comissão 

não se restringe apenas aos vereadores signatários do requerimento, estando o 

convite aberto a todos os vereadores desta Casa de Leis. Retomando sua discussão, o 

vereador Junior Amaral disse que a formação desta comissão não se restringe da 

mesma forma que as comissões internas desta Casa, ela não limita quantitativo de 

participação, considerando que todos devem fazer parte deste processo, cada um 

buscando forças com seus representantes na Assembleia Legislativa, com os 

deputados federais, forças partidárias, gritando para que todos possam ouvir que “o 

Município de Marituba não ficará com este aterro sanitário e que a sua população 
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merece respeito e dignidade”. Finalizou dizendo que desde o principio o local 

escolhido para a instalação do aterro sanitário era inadequado, dentro de área urbana, 

às proximidades de área ambiental e igarapés. Disse que o parecer do Ministério 

Público ainda cita que a empresa não tem como tratar o chorume e está apenas 

enterrando lixo. Não havendo mais discussão, submetido à votação, o requerimento 

nº 1.220/2021, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 1.221/2021, de 

autoria do vereador Antonio Armando Júnior, requerendo que o Presidente desta 

Casa Legislativa providencie a criação de Comissão Temporária Especial destinada 

ao estudo da reforma e alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Marituba. Não havendo discussão, submetido à votação, o requerimento nº 

1.221/2021, foi aprovado por unanimidade. Indicação nº 003/2021, 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 Nova, 

no bairro Dom Aristides. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria 

foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 004/2021, 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 Tapajós, no bairro Dom 

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

unanimidade. Indicação nº 005/2021, 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 Bom Jesus, no bairro União. Não 

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

Indicação nº 204/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, o abastecimento de 
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água para a comunidade denominada popularmente como “Invasão da Feira” no 

bairro Almir Gabriel. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Indicação nº 205/2021, de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita Municipal proceda, junto aos órgãos 

competentes, a implantação do transporte público de ônibus, vans e/ou micro-ônibus 

no bairro Uriboca. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Indicação nº 206/2021, de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha, indicando que a Prefeita Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Educação, providencie a instalação de uma brinquedoteca na 

biblioteca municipal de Marituba. Não havendo discussão, submetida à votação, a 

matéria foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 414/2021, de autoria da 

vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita Municipal providencie a 

reforma e ampliação do sistema de fornecimento de água do bairro Santa Lúcia 1. 

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

unanimidade. Indicação nº 415/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie a reforma e ampliação do sistema de 

fornecimento de água do bairro Santa Clara 2. Não havendo discussão, submetida à 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 416/2021, de 

autoria da vereadora Alexandra Moura, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie a reforma e ampliação do sistema de fornecimento de água do bairro 

Santa Clara 1. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada 

por unanimidade. Indicação nº 478/2021, de autoria do vereador Boni, indicando 

que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a construção de um 

prédio para abrigar o Conselho Tutelar II de Marituba. Não havendo discussão, 

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

479/2021, de autoria do vereador Boni, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a reforma e ampliação do prédio do 

Conselho Tutelar I de Marituba. Não havendo discussão, submetida à votação, a 

matéria foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 468/2021, de autoria do 

vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 
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setor competente, a manutenção dos postes de iluminação pública localizados na 

Rua do Aracanga. Não havendo discussão, submetida à votação, a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Indicação nº 469/2021, de autoria do vereador 

Anderson Rocha, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a limpeza da Rua do Mirizal e dos bueiros localizados na mesma. Não 

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

Indicação nº 474/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a limpeza e roçagem na 

Travessa Padre Dubois, no bairro Dom Aristides. Não havendo discussão, 

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

531/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita Municipal 

determine ao setor competente a realização de operação tapa buraco na rua Fé em 

Deus, no bairro Novo Horizonte. Não havendo discussão, submetida à votação, a 

matéria foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 532/2021, de autoria do 

vereador Sóriclis Silva, indicando que a Prefeita Municipal determine ao setor 

competente que providencie a limpeza, roçagem e abertura de valas em toda a Rua 

do Bom Sossego, no bairro Novo Horizonte. Não havendo discussão, submetida à 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 538/2021, de 

autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita Municipal providencie, 

junto ao setor competente, os serviços de limpeza, conserto e/ou instalação de 

luminárias, na passagem Bom Sossego, bairro Pedreirinha. Não havendo discussão, 

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

539/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie, junto ao setor competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, meio fio com canaletas 

ou linha da água da passagem Duque de Caxias (Rua da Artcom), bairro Boa Vista. 

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

unanimidade. Indicação nº 547/2021, de autoria do vereador Felipe Brito, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os 

serviços de drenagem, limpeza, conserto e/ou instalação de luminárias na Alameda 
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Meire Tavares, no bairro Centro. 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 Antonio Armando na tribuna após saudar a 

Mesa Diretora, a vereadora, demais vereadores e pessoas  presentes na galeria. 

Relatou que se sente honrado por estar presente neste pleito, bem como por fazer 

parte da Comissão de Justiça juntamente com os vereadores Júnior Amaral, Boni e 

Gilberto Souto. Agradeceu a aprovação de seu requerimento nº 1221/2021, quanto à 

atualização do Regimento Interno e ao conversar com o Vereador Manelzinho 

Rocha falou da importância de sua atualização, a título de exemplo o recesso da 

Casa e outras ideias importantes como da ação fiscalizadora e atuação de cada 

vereador não somente quanto à apresentação de requerimentos e indicações, mas 

também o ato de fiscalizar e cobrar ações. A alteração se faz necessária pela 

formação de uma comissão especial onde todos possam participar e seja um trabalho 

conjunto. Em aparte o Vereador Manelzinho Rocha agradeceu e parabenizou o 

autor pela iniciativa, sendo fundamental a sociedade e demais setores que compõem 

o legislativo à necessidade de formulação. Todos os vereadores devem e podem 

participar juntamente com o jurídico da Câmara, dentro da legalidade e o mais breve 

possível possam atualizar o Regimento desta Casa. Retomando o Vereador Antonio 

Armando agradeceu e reforçou a importância da atuação de cada um e aproveitou 

para reforçar a participação do Vereador Raimundo Carneiro na questão do 

transporte de Marituba em discutir com Belém e Ananindeua, já que o município vai 

receber o terminal do BRT e precisa se posicionar de como vai funcionar este 

transporte dentro do município. Finalizou dizendo que Marituba tem interesse em 

integrar-se a capital e que possam através das comissões trabalharem em prol de 

uma Marituba melhor. Parabenizou os vereadores pela união e agradeceu a presença 

de todos nesta sessão. 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 nove horas e cinquenta minutos. E para constar, foi lavrada a presente 

ata, que depois de aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o 
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cumprimento das formalidades legais e para que produza seus legítimos efeitos. 

Marituba/Pa, 25 de fevereiro 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- 
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