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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2017.  

 

Aos quatro dias do mês de maio 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, interinamente o Vereador Boni; 

na Primeira Secretaria, o Vereador Gilberto Souto; 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: 

Pastor Rodvaldo, João Pereira, Allan Besteiro, Chica, Pastor Ademir, Mello, 

Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Raí e Boni. Alcançando o quórum regimental, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir, que fizesse a leitura de 

um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas e doze 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: 

Mensagem nº 012/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 134/2016, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei 

Municipal recebeu o nº 368/2016, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 

forma e a apresentação dos Símbolos Municipais, e adota outras providências, 
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Mensagem nº 013/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 12/2017, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei 

Municipal recebeu o nº 377/2017, de 10 de abril de 2017, que adota o Diário Oficial 

dos Municípios do Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação das 

Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de 

comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de Marituba/PA, 

Ofício nº 271/2017, da Coordenação-Geral de Gestão de Convênios, comunicando 

que em 30 de março de 2017, foi emitida a Ordem Bancária nº 20170B800643, no 

valor de R$ 523.584,00 (quinhentos e vinte e três mil e quinhentos e oitenta e 

quatro reais), referente à parcela única do Convênio nº 839672/2016, firmado entre 

essa municipalidade e o Ministério do Esporte, cujo objeto é a realização do Projeto 

Jogos Abertos de Marituba, Ofício nº 546/SSL – da Assembleia Legislativa Estado 

do Pará, encaminhando cópia da Moção nº 39/2017, de autoria do Deputado 

Carlos Bordalo, deferida pela Mesa Diretora no dia 15 de fevereiro de 2017, 

Comunicado nº CM 032647/2017, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros 

para programas ligados ao referido fundo no município. Lido o Expediente, 

oportunamente justificou a ausência do Ver. Everaldo Aleixo que se encontra 

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

pronunciamentos iniciais, concedendo a palavra a Vereadora Chica que na 

tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais pares e pessoas presentes na 

Galeria, aos agentes comunitários de saúde que estão comparecem nesta sessão 

lutando por seus direitos em busca do plano de cargos e salários. Externou ser a 

favor da matéria a ser votada quanto às solicitações dos ACS. Na semana Passada 

esteve presente no evento realizado no centro de convenções Hangar tendo como 

palestrante o professor-doutor Mário Russo, PHd pela Universidade de Coimbra 

(Portugal) em Engenharia e Meio Ambiente, onde falou sobre os resíduos sólidos e 

seu impacto social e ambiental. Relatou que o Prefeito Mário Filho irá viajar a 
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Portugal para ver a viabilidade de implantar o projeto em Marituba. Falou que o 

odor do lixão está aumentando cada vez mais, assim como suas consequências 

nefastas à saúde dos munícipes. Pediu aos presentes que não deixem de se 

manifestar e participar das manifestações, que momentaneamente está parada em 

atendimento ao prazo dado a empresa REVITA, porém continuarão na luta pela 

retirada do lixão. Agradeceu a presença de todos. Por sua vez o Vereador João 

Pereira na tribuna expressou o seu apoio aos agentes de endemia e que apoiará 

os mesmos desde que lutem por igualdade e uniformidade entre a classe que tanto 

luta por melhorias da categoria em favor da população de Marituba. Falou também 

que no dia de hoje a Escola Dom Calabria comemora 24 anos de existência, 

localizada numa área considerada tenebrosa com índice de violência bastante 

elevado, mas que consegue desempenhar a educação e desenvolver muitas 

atividades, sendo parceira da atual gestão e que apesar do clima de insegurança 

atende a educação da população. Falou também do movimento popular formado 

por Vereadores e a sociedade civil do município em que continuará lutando e 

apoiando o mesmo em beneficio da população diante do lixão que tanto vem 

prejudicando o município. Informou que numa outra oportunidade irá fazer uma 

moção de pesar contra a COSANPA em que não está agindo de forma responsável 

quanto ao impacto ambiental causado pela construção dos novos condomínios em 

Marituba. No ensejo o Vereador Raimundo Carneiro na tribuna após saudar a 

todos falou do projeto de Lei que trata da efetivação dos agentes comunitários de 

saúde e de controle de endemias, o qual a justiça seja feita porque a população 

reconhece a eficácia dos agentes no atendimento a idosos e crianças em suas 

residências. Pediu o apoio dos pares em favor da aprovação do projeto. Em 

relação ao lixão o Governador tem que retirar o aterro de Marituba. A população 

precisa continuar se manifestando em retirar esse prejuízo do município. Cada um 

que cuide do seu lixão. O prefeito Mário Filho está buscando soluções para que 

Marituba tenha seu próprio aterro sanitário. Por sua vez o Vereador Helder Brito 

na tribuna após saudar a todos falou que esteve presente em uma reunião para 
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tratar da efetivação dos agentes e o Prefeito manifestou seu apoio. Parabenizou a 

todos os agentes de Marituba pela melhoria da saúde pública dos munícipes. 

Registrou que nenhum Vereador vai se omitir a esta causa nobre dos agentes 

comunitários. Quanto ao lixão, a retirada da REVITA, que é irresponsável quanto 

ao impacto sócio ambiental, que vem causando ao município. Os pares não 

deixarão de lutar por sua retirada. Agradeceu e parabenizou os agentes pelos 

serviços prestados a população. Continuando o Vereador Manelzinho Rocha na 

tribuna registrou que é inconteste a regularização da categoria que se faz 

necessária a manutenção da saúde nos lares das famílias de Marituba. A Câmara 

irá lutar pela categoria e a matéria será encaminhada a Comissão de Justiça 

formada pelos Vereadores Raí, Mello, Pastor Rodvaldo e sua pessoa irão agendar 

uma reunião para debater o assunto. Outro assunto, o lixão, o maior problema do 

município onde claramente estão tentando acabar com o movimento, e não é uma 

liminar que vai impedir que o lixão permanecesse no município. Por sua vez o 

Vereador Pastor Ademir congratulou-se a todos os presentes em especial aos 

agentes de saúde e endemias que são trabalhadores incansáveis, afirmando que 

os Vereadores apoiarão o projeto em prol a saúde do município. O poder emana do 

povo para o povo, sendo importante cobrar e fiscalizar as ações dos agentes em 

favor das politicas públicas que saiam do papel e colocadas em prática. Pediu as 

bênçãos de Deus a todos os presentes.  A palavra foi franqueada às Lideranças 

Partidárias, por sua vez o Vereador Salin Líder do Governo na tribuna após as 

saudações de praxe deu boas vindas a Vereadora Marinor Brito de Belém, bem 

como aos agentes de saúde, na pessoa dos Srs. João Batista, Edmilson Picanço e 

Joelma quando pediram e foram equiparados, aos que ganham o salário, ao teto 

salarial Nacional. Parabenizou o desempenho de todos que trabalham em Marituba 

em prol das pessoas carentes. Mostrou-se solidário aos demais pares quanto a 

situação do aterro sanitário da REVITA que no dia 21 de abril houve uma 

caminhada pacifica, porem no meio de bons há os arruaceiros que cometeram 

vandalismo para prejudicar a pessoa dos vereadores. A luta desta Casa e da 
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população é de tirar o lixão irresponsável do município. Outro assunto é o 

abastecimento de água, que após quatorze anos luta pela conclusão da 

distribuição de água potável no Bairro União e finalmente o projeto de expansão 

está em pleno vapor nos bairros Novo, União e Novo Horizonte. Agradeceu ao 

Prefeito por mais esse feito. Oportunamente o Vereador Mello Líder da 

Solidariedade na tribuna após saudar a todos falou da justiça a ser feita aos 

agentes de saúde que prestam serviços irrelevantes ao município e que hoje 

atende os anseios desta categoria no qual pede urgência ao Prefeito que Decrete o 

projeto do pedido dos agentes. Outro assunto, é o lixão, como disse com 

propriedade o Vereador Raimundo Carneiro quanto aos atos do Governador Jatene 

que age com irresponsabilidade para com Marituba em ter liberado a licença para a 

REVITA e ele precisa se dispor e tomar providências urgentes. Que Belém e 

Ananindeua deposite seu lixo no Aurá, que reabram esse lixão. Cada município 

tem que cuidar do seu próprio lixo. Associou-se aos demais Vereadores para 

discutir, debater e lutar pelos interesses do município. Reafirmou seu compromisso 

para com o povo que o elegeu. Por sua vez o Vereador Raí Líder do Partido 

Verde na tribuna após saudações de praxe em especial aos agentes de saúde que 

se fazem presentes nessa sessão. Falou que no dia anterior, dia 03 de maio, foi 

dedicado ao dia do “Taquigrafo” que na pessoa da Silvia Gonçalves e Walmir 

Souza, taquígrafos da Casa, não poderiam deixar de manifestar os parabéns, pois 

sem eles os trabalhos parlamentares não seriam registrados nos anais do 

legislativo. Parabenizou também o Vereador João Pereira em falar da escola Dom 

Calábria que se tornou um marco e um sonho no Bairro São Francisco e sabedores 

das dificuldades do dia a dia pela falta de recursos e segurança. A escola é 

singular e que detém um padrão escolar de qualidade. No ano passado 

conseguiram implantar uma guarnição de seguranças para a escola. Parabenizou a 

diretora da escola em engrandecer o padrão escolar no município, pois sem 

educação não tem como caminhar ao futuro. Aproveitou o ensejo para convidar os 

pares e a população presente ao Encontro do Partido Verde que será realizada no 
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dia 05 de maio no auditório da CNBB localizado na Trav. Barão do Triunfo, onde 

será debatida alternativas e o que o partido vai seguir nas próximas eleições. Outro 

assunto é a respeito do projeto que vai tramitar na Casa sobre os agentes 

comunitários de saúde que anos atrás prestou assistências quantos aos agentes 

de Ananindeua e agora tem o prestigio de atender ao apelo da equipe de ACS do 

município de Marituba que prestam serviços que demandam atenção e 

conhecimento ao atendimento de saúde para os munícipes, principalmente aos 

doentes e carentes que não tem condições de se deslocarem ao posto de saúde. 

Que o Legislativo e o Executivo possam atender com a máxima brevidade os 

anseios dessa categoria. Agradeceu a presença de todos. No ensejo o Senhor 

Presidente registrou a presença da Vereadora do Município de Belém Marinor 

Brito, que se fez presente na sessão para divulgar e convocar os senhores 

vereadores a se fazer presentes no dia onze de maio, às dezessete horas na 

Câmara Municipal de Belém no evento de criação do parlamento metropolitano 

promovido pelo PSOL que tratará dos problemas que atingem a área metropolitana 

de Belém. Não havendo mais oradores inscritos, solicitou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a leitura da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 019/2017, de autoria 

do Poder Executivo, Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2017, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, Requerimento nº 1.321/2017, nº 1.322/2017, nº 1.323/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimentos nº 158/2017, nº 163/2017, nº 

164/2017, nº 165/2017, nº 166/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

Requerimentos nº 773/2017, nº 774/2017, nº 775/2017, nº 776/2017, nº 777/2017, 

de autoria do Ver. Helder Brito, Requerimentos nº 1.147/2017, nº 1.148/2017, nº 

1.151/2017, nº 1.153/2017, nº 1.155/2017, de autoria do Ver. Raí, Requerimentos 

nº 1.781/2017 e nº 1.783/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, Requerimentos 

nº 1.801/2017 e nº 1.803/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, Requerimentos nº 

558/2017, nº 559/2017, nº 560/2017, nº 561/2017, nº 562/2017, de autoria do Ver. 

Salin, Requerimentos nº 273/0217, nº 274/2017, nº 275/2017, nº 276/2017, nº 
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277/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, Requerimentos nº 1.113/2017, nº 

1.114/2017, nº 1.115/2017, nº 1.523/2017, nº 1.524/2017, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, Requerimentos nº 1.774/2017, nº 1.776/2017, nº 1.778/2017, 

nº 1.804/2017, nº 1.806/2017, de autoria do Ver. Neneco, Requerimentos nº 

1.048/2017, nº 1.049/2017, nº 1.603/2017, de autoria do Ver. Mello, Moção nº 

001/2017, de autoria do Ver. Mello, Requerimento nº 495/2017, 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 as presenças dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, 

Manelzinho Rocha, Neneco, João Pereira, Helder Brito, Chica, Pastor Ademir, 

Mello, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Raí e Boni. Havendo quórum, 

oportunamente, submeteu à discussão e votação as Atas das Sessões Ordinárias 

realizadas nos dias 06, 20 e 27 de abril de 2017 e Ata da Sessão Extraordinária do 

dia 06 de abril de 2017, sendo aprovadas por unanimidade. Continuando o Senhor 

Presidente passou à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 

019/2017, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta e cria os cargos 

efetivos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias e 

dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça, para análise e 

parecer, Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, que concede o título honorífico de cidadão de Marituba ao Sr. Francisco de 

Assis Tavares dos Santos, e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão 

de Justiça para análise e parecer, Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, que concede o título honorífico de cidadão de 

Marituba ao Sr. Claudio José Gomes Correa, e dá outras providências, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer, Requerimentos de 

autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.321/2017 - 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 Avenida Sete de Setembro, no Residencial Deus Seja Louvado, no 
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Bairro Canaã, nº 1.322/2017 - 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 

Avenida Jesus Salvador, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, nº 

1.323/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantação de 01 

lombada na entrada do Conjunto Marituba I, na Rua Alfredo Calado. Não havendo 

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

votos. Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 158/2017 - 

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

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

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua São João, Bairro Nova 

União, perímetro entre Travessa São Francisco e Travessa São Pedro, nº 

163/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem Filadelfia, Bairro 

Nova União, nº 164/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Passagem Ceará, Bairro Nova União, nº 165/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio 

fio e calçamento da Passagem Borges, Bairro Nova União, perímetro entre a Rua 

Primeiro de Janeiro e Rua São Francisco, nº 166/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio 

fio e calçamento da Passagem Borges, Bairro Nova União, perímetro entre a Rua 

São Francisco e Rua da Cerâmica. Discutiu o autor afirmando que Marituba em 

toda a sua existência o Bairro União pouco recebeu asfaltamento, motivo pelo qual 

é o momento de pedir que neste verão o prefeito Mário Filho possa dar dignidade 
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aquele bairro. Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. Helder nº 

773/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto ou 

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

sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Antônio 

Ricardo, Bairro Almir Gabriel,  nº 774/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

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

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

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

Rua Joaquim Veras, Bairro Almir Gabriel, nº 775/2017 - requerendo que o Prefeito 

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

saneamento básico, conserto ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes 

físicos, na Rua Irmã Adelaide, Bairro Almir Gabriel, nº 776/2017 - requerendo que o 

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

manutenção, saneamento básico, conserto ou instalação de luminárias, construção 

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

deficientes físicos, na Rua José Alves, Bairro Almir Gabriel, nº 777/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

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

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

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Padre Josino, Bairro 

Almir Gabriel. Não havendo mais discussão e submetidos a votação em bloco, 

foram aprovados por unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do Ver. 

Raí, nº 1.147/2017 - 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 São 

Cristóvão, entre Travessa São Francisco e 1º de Janeiro, Bairro Nova União,  nº 
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1.148/2017 - 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 São Cristóvão, 

entre Travessa da Cerâmica e Bom Sossego, Bairro São Francisco, nº 1.151/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção do Porto Municipal 

de Marituba, nº 1.153/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maestro Carlos Gomes, nº 

1.155/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena.  Discutiu o autor na tribuna se 

deteve especialmente a reforma da Escola Santa Helena que no inicio da sua vida 

pública, a escola era construída de madeira com divisórias de compensado e todo 

o esforço dos gestores anteriores era o de enfrentar diversos assaltos, motivo pelo 

qual pede uma estrutura de boa qualidade para melhor atender seus alunos, 

funcionários e professores. Não havendo mais discussão e submetidos a votação 

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

Pr. Rodvaldo, nº 1.781/2017, foi retirado de pauta por solicitação do autor da 

matéria e nº 1.783/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

identificação dos Bairros usando placas de sinalização : Decouville, Pirelle, Beija-

Flor, Nova Marituba, São João, Santa Lúcia, Santa Clara e outros. Não havendo 

discussão e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade, Requerimentos 

de autoria do Ver. Pr. Ademir, nº 1.801/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie com urgência a construção de uma mureta de proteção na Rua 

Fernando Guilhon nas margens do Rio Uriboca, nº 1.803/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a introdução do açaí no cardápio da merenda 

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

aprovados por unanimidade de votos, sendo que o requerimento de nº 1.803/2017 

foi aprovado com emenda do Vereador Mello, Requerimentos de autoria do Ver. 

Salin nº 558/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção 

de uma escola em tempo integral no Bairro São José,  nº 559/2017 - requerendo 
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que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral 

no Bairro Boa Vista, nº 560/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Novo Horizonte I, interligando 

ao Bairro Novo Horizonte II, nº 561/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma quadra poliesportiva na Escola de Ensino 

Fundamental Santo Amaro, no Bairro Riacho Doce, para discussão e votação, nº 

562/2017- requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma e ampliação 

do Centro de Saúde do Bairro Riacho Doce. Não havendo discussão e submetidos 

à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade de votos. Requerimentos 

de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 273/0217 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção do Distrito Industrial, nº 274/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie Gestão junto ao Governo do Estado Implantação da 

Delegacia da Mulher, nº 275/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

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

saneamento básico, drenagem e colocação de tubos, na Rua São Miguel no Bairro 

Mário Couto, nº 276/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, 

drenagem e colocação de tubos na Rua São Marcos, no Bairro Mário Couto, nº 

277/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de 

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

colocação de tubos na Rua São Pedro, no Bairro Mário Couto. Discutiu o autor que 

na tribuna apresentou cinco requerimentos em especial pela construção do Distrito 

Industrial em que pede o apoio e anuência dos demais pares, mesmo já tendo sido 

apresentado em outras legislaturas. Esteve acompanhando o Prefeito na 

desapropriação da área para que possa construído o Distrito Industrial, pois 

acredita que seja a saída para a geração de emprego e renda. Em Marituba se faz 

necessária a criação da delegacia da mulher, pois o Estado do Pará é o segundo 

no País em crimes contra a mulher e o município ainda não possui a sua delegacia. 

Em aparte o Vereador João Pereira parabenizou o autor, pois o município ainda é 
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considerado como dormitório e o Distrito Industrial vai gerar renda e emprego e 

consequentemente empregará os cidadãos maritubenses. Em aparte o Vereador 

Salin agradeceu e parabenizou o autor pela iniciativa por mais de doze anos luta 

pela construção do parque industrial para geração de emprego e melhoria para os 

trabalhadores de Marituba. Em aparte o Vereador Helder Brito afirmou o seu 

apoio, pois os trabalhadores de Marituba precisam de um novo rumo e a 

construção do parque dará não só oportunidade de trabalho, mas trará a 

implantação de novos empreendimentos ao município. Discutiu a Vereadora Chica 

que parabenizou o autor notadamente quanto à delegacia da mulher que hoje sofre 

a discriminação quando precisa ser atendida em outras delegacias e a partir do 

momento que tiver a sua própria delegacia terá um atendimento diferenciado. 

Quanto ao parque industrial será mais um motivo de alegria e progresso para o 

município que precisa de novas alternativas, porém precisam resolver o problema 

do lixão, o prefeito ficará pressionado, pois não poderá construir um distrito 

industrial sem resolver o problema do lixão. Concluiu o vereador Allan Besteiro 

agradecendo o apoio dos pares e afirmou que acredita que o Prefeito Mário Filho 

irá ter sabedoria para resolver a contento o problema do lixão e dará 

prosseguimento dos demais feitos de que necessita o município. Não mais 

havendo mais discussão e submetidos a votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 1.113/2017 

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

terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua da Paz, no Bairro Almir Gabriel, nº 

1.114/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura 

das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Frei Damião, no Bairro 

Almir Gabriel, nº 1.115/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

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

Jerusalém, no Bairro Almir Gabriel, nº 1.523/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da Passagem 20 de Fevereiro, no Bairro Riacho Doce, nº 1.524/2017 - 
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requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica da Alameda das Vitórias, no Bairro Riacho 

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

por unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 

1.774/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a execução de serviço de limpeza, desobstrução de valas e 

manutenção tampando buracos de toda a extensão da via Rua Paulo VI, Bairro 

Mirizal, nº 1.776/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente a construção de uma Escola Creche de tempo integral no Bairro 

Beira Rio, nº 1.778/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente o retorno das atividades praticadas pelos idosos, crianças e 

adolescentes frequentadores do CRAS Dom Vicente Zico, na Rua Raimundo 

Barbosa, Bairro Boa Vista, nº 1.804/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente serviços de limpeza, iluminação pública, 

abertura de valas e manutenção tapando buracos de toda extensão da via 

Passagem Freitas de Moraes, entre Rua Benevides e Piçarreira, Bairro Mirizal, nº 

1.806/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente serviços de limpeza, abertura de valas e manutenção tapando buracos 

de toda a extensão da via Passagem Almeida, Bairro Mirizal. Não havendo 

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

votos. Requerimentos de autoria do Ver. Mello, nº 1.048/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de construção de uma praça com 

quadra coberta no Bairro Canaã, nº 1.049/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de construção de uma praça com quadra coberta 

no bairro Santa Lúcia, nº 1.603/2017 - requerendo que o Prefeito municipal 

providencie junto ao setor competente para que reforme e equipe a sala da 

odontologia da USS Riacho Doce, localizada na Rua dos Navegantes, Bairro 

Riacho Doce. Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade de votos, Moção de autoria do Ver. Mello, nº 001/2017 
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- solicitando que esta Casa de Leis encaminhe a presente Moção de Votos de 

Repúdio ao Grupo Equatorial Energia/Celpa, devido as constantes reclamações em 

relação às cobranças abusivas pelo fornecimento de energia elétrica em Marituba. 

Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Requerimento de 

autoria do Ver. Everaldo Aleixo nº 495/2017, foi retirado de pauta por ausência do 

autor da matéria. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra 

aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Não havendo oradores 

inscritos, o senhor presidente oportunamente falou do “Dia do Taquigrafo” realizado 

no dia três de maio, data comemorativa em que foi reconhecida a profissão na 

instalação da Constituinte de 1823 no Brasil, por José Bonifácio de Andrade e 

Silva, parabenizando os taquígrafos da Casa Silvia Gonçalves e Walmir Souza pelo 

exercício da profissão. Em seguida verificou não haver mais nada a ser tratado na 

ordem do dia.  E quando eram, precisamente, onze horas e vinte e cinco 

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, 04 de maio 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-x- 
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