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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017. 

 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezessete, 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 Everaldo Aleixo; 

na Vice-Presidência, o Vereador Boni; na Primeira Secretaria, o Vereador 

Gilberto Souto; e na Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro e na 

Terceira Secretaria, o Vereador Raí. Composta a Mesa Diretora, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a verificação de quórum. 

Constatando-se a presença dos Vereadores: João Pereira, Mello, Pastor Ademir, 

Allan Besteiro, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Raí, Boni e Everaldo Aleixo. 

Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João 

Pereira, que fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, 

nove horas e sete minutos, em nome de Deus, deu por aberta a presente 

sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente registrou a presença dos 

Vereadores Salin, Neneco e Manelzinho Rocha, solicitando, em seguida, ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual 

informou que as atas se encontram no caderno dos Vereadores e na Secretaria da 

Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura do Expediente: Ofício Circular nº 02/2017-CMSIP, da Câmara 

Municipal de Santa Izabel do Pará, informando a composição da Mesa Diretora 

que dirigirá os trabalhos legislativos no biênio 2017/2018 e Comunicado nº CM 

022740/2017, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação, informando a liberação de recursos financeiros para programas ligados 

ao referido fundo no município. Lido o Expediente, convocou os Senhores 

Vereadores a se fazerem presentes na Audiência Pública a ser realizada no dia 

26.04.2017, nesta Casa para tratarem da votação da LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2018 convocada pela Prefeitura Municipal de Marituba, em 

seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos 

iniciais, constatando não haver oradores inscritos. A palavra foi franqueada às 

lideranças partidárias, constatando não haver oradores inscritos, solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: Projeto de 

Decreto Legislativo nº 002/2017, de autoria do Ver. Salin, Requerimentos nº 

554/2017, nº 555/2017, nº 556/2017 e nº 1.741/2017, de autoria do Ver Salin, 

Requerimentos nº 157/2017, nº 159/2017, nº 160/2017, nº 161/2017 e nº 

162/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, Requerimentos nº 341/2017, nº 

342/2017, nº 343/2017, nº 344/2017 e nº 346/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, Requerimentos nº 766/2017, nº 768/2017, nº 770/2017, nº 771/2017 e 

nº 772/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, Requerimentos nº 1.075/2017, nº 

1.076/2017, nº 1.078/2017, nº 1.101/2017 e nº 1.102/2017, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, Requerimentos nº 1.138/2017, nº 1.140/2017, nº 1.141/2017, 

nº 1.142/2017 e nº 1.202/2017, de autoria do Ver. Raí, Requerimentos nº 

1.311/2017, nº 1.315/2017, nº 1.316/2017, nº 1.317/2017 e nº 1.318/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimentos nº 1.045/2017, nº 1.047/2017, nº 

1.599/2017 e nº 1.601/2017, de autoria do Ver. Mello, Requerimentos nº 

1.680/2017, nº 1.710/2017, nº 1.711/2017, e nº 1.713/2017, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, Requerimentos nº 1.722/2017, nº 1.726/2017, nº 1.728/2017 e nº 

1.729/2017, de autoria do Ver. Neneco, Requerimentos nº 496/2017, nº 

500/2017, nº 502/2017, nº 503/2017 e nº 504/2017, de autoria do Ver. Everaldo 

Aleixo. Lida a matéria, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse nova verificação de quórum para dar início à ordem do dia, constatando-se 
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as presenças dos Vereadores: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Neneco, João 

Pereira, Chica, Pastor Ademir, Mello, Helder Brito, Salin, Raí, Boni, Gilberto Souto, 

Raimundo Carneiro e Everaldo Aleixo. Havendo quórum, oportunamente, 

submeteu à discussão e votação as Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos 

dias 16, 23 e 30 de março de 2017, sendo aprovadas por unanimidade. 

Continuando o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Pastor 

Rodvaldo e em Questão de Ordem colocou em votação o pedido do Vereador 

Mello para inversão de pauta para que, por motivo de saúde, fosse feita a votação 

preliminar de suas matérias, no que, posto em votação foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida passou à deliberação da matéria em pauta: Projeto de 

Decreto Legislativo nº 002/2017, de autoria do Ver. Salin, que “Concede o título 

honorífico de Cidadã Maritubense a Srª Ana Paula Rabelo Freire”, foi encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimentos de autoria do Ver. 

Mello, nº 1.045/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma praça com quadra coberta no Bairro Agrovila São Pedro, nº 

1.047/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

uma praça com quadra coberta no Bairro Riacho Doce, nº 1.599/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, a 

criação de um posto da Guarda Municipal, para garantir a segurança na Praça 

Nossa Senhora da Paz, localizada no Bairro Novo, nº 1.601/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente para que reforce o 

policiamento, no Bairro Agrovila São Pedro. Submetidos a votação em bloco, não 

havendo discussão, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria 

do Ver. Salin nº 554/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma escola em tempo integral no Bairro União, nº 555/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma escola em 

tempo integral no Bairro São Francisco, nº 556/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a regulamentação do assentamento das mil famílias na 
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localidade Bom Jesus, situada na BR 316, nº 1.741/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal solicite, junto a Prefeitura de Marituba e a Empresa Plastbell, um 

projeto de educação ambiental nas escolas e creches do Município de Marituba 

com contêineres de cores diferentes para cada tipo de lixo. Discutiu o autor 

Vereador Salin na tribuna após saudar a Mesa Diretora falou do seu pedido de 

escolas de tempo integral para os Bairros São Francisco e União, pois há um 

compromisso do Governo Federal com Estados e Municípios de financiar essas 

escolas, e Marituba precisa melhorar sua educação, pois esses modelos de 

escolas, oferecem educação, esporte e lazer desde o ensino fundamental ao 

médio. Tem certeza que seu pedido saindo do papel irá beneficiar muitas famílias. 

Outro pedido é de que a Prefeitura execute o projeto de educação ambiental, haja 

vista a empresa Belém Importados ter a empresa Plastbell de brinquedos e que 

possam juntos, fazer a coleta de lixo ambiental em Marituba. Pediu o apoio dos 

pares em aprovar suas matérias. Não havendo mais discussão e submetidos em 

votação, os requerimentos do Vereador Salin foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 157/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

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

conclusão asfáltica, meio fio e calçamento da Rua Bom Sossego, Bairro Nova 

União e Bairro São Francisco, perímetro entre Passagem Santo Antônio e 

Passagem Jaqueira, nº 159/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine 

ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de 

valas, saneamento básico, terraplenagem, conclusão asfáltica, meio fio e 

calçamento da Passagem Conceição, Bairro Nova União, perímetro entre Rua São 

João e Rua São Francisco, nº 160/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, 

limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, conclusão asfáltica, meio fio 

e calçamento da Rua da Assembleia, Bairro Nova União, perímetro entre Travessa 
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São Francisco e Travessa São Pedro, nº 161/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, conclusão asfáltica, 

meio fio e calçamento da Travessa São Pedro, bairro Nova União, perímetro entre 

primeiro de Janeiro e Rua Bom Sossego e nº 162/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

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

asfaltamento ou embloquetamento de concreto, meio fio e calçamento da 

Passagem Tanguará, Bairro Nova União. Não havendo discussão e submetidos 

em votação em bloco, foram aprovados por unanimidade, Requerimentos de 

autoria do Ver. Allan Besteiro nº 341/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

viabilize com urgência a construção do Centro Comunitário de Multiuso, no Bairro 

Santa Fé, nº 342/2017 -  requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

informatização do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves, nº 

343/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção e área 

para realização de esportes radicais, nº 344/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Consultas Itinerantes Oftalmológicas nas Escolas e nº 

346/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

Brinquedoteca nas Unidades Escolares. Não havendo discussão e submetidos em 

votação em bloco, foram aprovados por unanimidade.  Requerimentos de autoria 

do Ver. Helder Brito nº 766/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, 

conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Rua das Flores, Bairro Almir Gabriel, nº 768/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio 

fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 
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deficientes físicos na Travessa Antônio Armando, Bairro Almir Gabriel, nº 770/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua César Moraes Leita, 

Bairro Almir Gabriel, nº 771/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos na 

Rua João Batista, Bairro Almir Gabriel e nº 772/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio 

fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Rua Irmão Canuto, Bairro Almir Gabriel. Não havendo 

discussão e submetidos em votação em bloco, foram aprovados por unanimidade, 

Requerimentos de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, nº 1.075/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção de Creche Escolar no Bairro 

Beija Flor, nº 1.076/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de Creche Escolar no Bairro Santa Clara, nº 1.078/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção de Creche Escolar no Bairro do 

Decouville, nº 1.101/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

limpeza, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Alameda 

Bom Jesus, na Comunidade Santa Fé, Bairro Decouville e nº 1.102/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a limpeza, abertura das valas, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica da Alameda São Pedro, na Comunidade 

Santa Fé, Bairro Decouville. Não havendo discussão e submetidos a votação em 

bloco, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Raí, 

nº 1.138/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 
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limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e manutenção 

da via, assim como o serviço de iluminação pública na Travessa Belém, entre Rua 

da Castanheira e Passagem Brasília, Bairro São Francisco, nº 1.140/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, 

terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e manutenção da via, 

assim como o serviço de iluminação pública na Travessa da Paz, entre Rua da 

Castanheira e Passagem Brasília, Bairro São Francisco, nº 1.141/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, 

terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e manutenção da via, 

assim como o serviço de iluminação pública na Travessa do Índio, entre Rua Santo 

Amaro e Rua Leste, Bairro São Francisco, nº 1.142/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, 

meio fio, pavimentação asfáltica e manutenção da via, assim como o serviço de 

iluminação pública na Travessa Belém, entre Rua da Castanheira e Passagem 

Brasília, Bairro São Francisco e nº 1.202/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente os serviços de instalação de 

tubos e construção de calçadas, em caráter de urgência na frente da escola 

Municipal Otília Begot, localizada na travessa São Francisco, Bairro Nova União. 

Não havendo discussão e submetidos em votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.311/2017 -

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica na Passagem Maria de Fátima, 

Bairro Cecon, nº 1.315/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública na 

Passagem da Conquista, Comunidade São Benedito, Agrovila São Pedro, nº 

1.316/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

uma parada de ônibus (abrigo coberto) em frente à entrada do Bairro Canaã, na 
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BR 316, nº 1.317/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica e 

iluminação pública na Passagem Nossa Senhora de Fátima entre a Rua Cláudio 

Barbosa e Rua Antônio Bezerra Falcão, Bairro Centro e nº 1.318/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a municipalização do trânsito em 

Marituba. Não havendo discussão e submetidos a votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Ademir nº 

1.680/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie com urgência a 

revitalização da arena que antes funcionava na Rua Alfredo Calado com Rua 

Principal do Conjunto Marituba I, nº 1.710/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma creche para ensino em tempo integral 

no Conjunto Albatroz, nº 1.711/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma creche para ensino em tempo integral no Bairro 

Boa Vista e nº 1.713/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma Praça no Bairro Boa Vista, equipada com academia ao ar livre 

e brinquedo para diversão da criançada. Não havendo discussão e submetidos em 

votação em bloco, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria 

do Ver. Neneco, nº 1.722/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente limpeza e desobstrução das valas, manutenção asfáltica 

tapando todos os buracos da via, na Terceira Travessa do Bairro Novo, nº 

1.726/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente serviços de limpeza, desobstrução das valas, iluminação pública, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Carapajós, Bairro Mirizal, nº 

1.728/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a sinalização com semáforo para a esquina da Rua Primeiro de Maio 

com a Rua Claudio Barbosa da Silva, Bairro Centro e nº 1.729/2017 - requerendo 

que o Prefeito municipal providencie junto ao setor competente vigilância e 

Segurança da Guarda Municipal em caráter constante para a USF Dr. Raimundo 
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Rocha Alves, Bairro Santa Clara. Não havendo discussão e submetidos a votação 

em bloco, foram aprovados por unanimidade. Na ocasião, o Senhor Presidente 

passou a direção dos trabalhos ao Vereador Boni para deliberação de suas 

matérias, solicitando que as mesmas fossem discutidas e votadas em bloco, 

Requerimentos de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, nº 496/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução se 

saneamento básico, terraplenagem, iluminação pública e sinalização na Rua São 

Cristóvão, no Bairro São Francisco, nº 500/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie em caráter de urgência a execução de saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, sinalização e iluminação pública na Rua Primeiro de 

Janeiro, no Bairro União, nº 502/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma creche escolar (Unidade de Educação Infantil) 

em tempo integral, no Bairro Dom Aristides, nº 503/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, sinalização e iluminação pública na Rua Três 

de Outubro, no Bairro São Francisco e  nº 504/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie em caráter de urgência a execução de saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento e iluminação pública na Passagem Brasília, no Bairro 

São José. Não havendo discussão e submetidos a votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade. Retomando a presidência dos trabalhos e analisadas 

as matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores 

nos pronunciamentos finais. Fazendo uso da tribuna o Vereador Pastor Ademir 

na tribuna após saudar a todos os presentes agradeceu ao Prefeito Mário Filho em 

ceder o Ginásio de Esportes para o evento da Igreja Universal “Arca da Aliança” 

que será realizado no dia 24 deste mês, evento esse que trará benefícios ao 

município de Marituba, ainda mais neste momento em que a cidade precisa de um 

momento de bênçãos. Aproveitou o ensejo para convidar a população a ser fazer 

presente neste ato de fé. Pediu as bênçãos de Deus a todos. Por sua vez o 
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Vereador Raimundo Carneiro na tribuna agradeceu ao Prefeito por inaugurar o 

posto de saúde Sérgio Lameira no Bairro Novo Horizonte. Em nome dos Bairros 

Novo Horizonte I e II e Nova Jerusalém pediu ao Líder de Governo Vereador Salin 

que levasse sua mensagem de agradecimento ao Prefeito, haja vista esse posto 

de saúde já ter sido alvo de uma má reportagem da TV Globo e que hoje após 

quatro anos, atendendo seu pedido. Aquela unidade de saúde foi reformada 

integralmente deixando a população daqueles bairros muito felizes. Assim como 

agradeceu o apoio dos pares a se fazerem presentes no evento. Por sua vez o 

Vereador Manelzinho Rocha na tribuna externou o seu convite a todos a 

participarem do ato de protesto no dia 21 de abril a ser realizado na praça matriz a 

partir das sete horas. Marituba vive um caos por causa do lixão e infelizmente não 

será resolvido do dia para noite. Mas, através das reuniões que estão ocorrendo, a 

população já entendeu que o empreendimento REVITA precisa sair, porém Belém 

e Ananindeua precisam tomar providencias quanto ao seu lixo, e como isso não 

acontece, a comissão juntamente com o Prefeito Mário Filho, entenderam que a 

saída é cobrar do Ministério público, que se encontra omisso, a abertura do lixão 

do Aurá para receber o lixo da área metropolitana. A decisão do momento é pedir 

a reabertura do Aurá. Em aparte o Ver. Raimundo Carneiro falou que a 

Secretaria de Meio Ambiente através de seu secretário não cobra o cumprimento 

das normas da empresa REVITA que não tem condições de trabalhar e não 

querem dar um veredito para fechar o lixão em Marituba. Concluiu o Vereador 

Manelzinho Rocha falando que o Governo Estadual tem a obrigação de intervir 

nessa situação e cobrar do Ministério Público uma posição quanto ao consórcio. 

Reafirmou o seu convite para o dia seguinte, a todos participarem do protesto. No 

ensejo o Vereador Raí na tribuna fez um manifesto de justiça em mostrar as 

pessoas presentes que Marituba tem muitos problemas além do lixão, como a 

questão do esgoto nos Bairros Nova União, São Francisco e Belo Horizonte com a 

construção de conjuntos habitacionais da empresa Direcional, que está sendo 
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construído sem o mínimo cuidado com o meio ambiente no município. Mesmo em 

meio a tantos problemas há pessoas que sem poder aquisitivo se disponibilizam a 

praticar o bem em prol de outras pessoas, citando como exemplo a pessoa do Sr. 

Herbert Cabral Pereira, o “Sol”, titular do projeto “Jogada Certa – Nota 10”, que  

em parceria com alguns pequenos empresários, obteve a oportunidade de ver seu 

trabalho reconhecido e agraciado com o prêmio “Rômulo Maiorana”, bem como foi 

alvo de reportagem da “TV Liberal” em horário nobre de audiência, pelos serviços 

prestados as crianças e adolescentes, sendo exemplo a ser seguido ao fazer o 

bem, retirando crianças das ruas e das drogas, colocando-as no esporte. Hoje o 

projeto tem filial no Bairro Novo Horizonte em que resgata crianças das ruas. Em 

aparte o Vereador Raimundo Carneiro parabenizou não só o vereador Raí, mas 

ao Senhor Sol em ser agraciado com o projeto que merecidamente faz jus ao 

mérito, não só de resgatar crianças, mas de colocar Marituba no rol de boas 

notícias, e de que o município também possui pessoas de bem em busca da 

prestação do serviço social. Concluiu Vereador Raí falando que neste ano, entre 

seus pedidos irá agracia-lo com o Decreto de honra ao mérito e aproveitou o 

ensejo para pedir aos pares que possam colaborar com doações ao projeto, o qual 

contribuirá à formação de futuros cidadãos de bem. Por inscrição a Vereadora 

Chica na tribuna agradeceu a presença de todos e estendeu o convite do 

Vereador Manelzinho para no dia seguinte se fazerem presentes em mais uma 

manifestação, dia esse, de comemoração da emancipação do município de 

Marituba que será revertido em protesto, onde o Prefeito e a Comissão se 

disponibilizarão junto à população para que todos se façam presentes as sete 

horas da manhã inicialmente com um culto ecumênico e logo após irão as ruas, 

pois o povo não aguenta mais, haja vista o falecimento de uma criança em 

decorrência não só do mau cheiro, mas dos gases e bactérias liberadas pelo lixão. 

Pessoas estão sofrendo e morrendo pela falta de interesse do Governo Estadual 

em resolver o assunto. Parabenizou o projeto do Senhor Sol que se disponibiliza a 
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ajudar e resgatar crianças, futuros adultos que por certo não farão parte do índice 

de marginais. Hoje há muitas pessoas morrendo em torno de vinte anos de idade 

por falta de projetos de educação, de oportunidade de trabalho, jovens sem um 

rumo profissional que muitas vezes apanham, são presos, e ficam sem 

atendimento social. O Brasil precisa colocar a mão na consciência e reconhecer 

que os jovens precisam de formação, de emprego e de incentivo. Outro assunto é 

o aumento do índice de falta de saúde que está crescente com as múltiplas 

viroses, com casos de meningite, e múltiplas doenças, com a maioria dos casos 

sendo atendidos no Hospital de Urgência e Emergência de Marituba. Pediu mais 

uma vez que a população se faça presente na manifestação. No ensejo o 

Vereador Salin na tribuna parabenizou o Ver. Raí, Raimundo Carneiro e 

Vereadora Chica por lutarem por pessoas desfavorecidas, sendo exemplo de 

incentivo a outros Vereadores. Externou que atende várias pessoas carentes em 

sua casa. Parabenizou o Senhor Sol por seu trabalho em fazer o bem aos 

pequenos de Marituba. Concluiu externando o seu apoio à manifestação em prol 

da retirada do lixão REVITA de Marituba. Não havendo mais oradores inscritos, e 

nem mais nada a ser tratado na ordem do dia. E quando eram, precisamente, dez 

horas e quarenta minutos, deu por encerrada esta sessão ordinária, e para 

constar, foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, será 

assinada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades 

legais. Marituba/PA, 20 de abril de 2017 - 24º ano do Plebiscito e da Lei que criou 

o Município e 21º 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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