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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2017.  

 

Aos onze 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: 

Manelzinho Rocha, João Pereira, Allan Besteiro, Chica, Salin, Raimundo Carneiro, 

Gilberto Souto e Boni. 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 dez minutos, em nome de Deus, deu 

por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente 

registrou a presença dos Vereadores Raí, Neneco e Pastor Ademir, 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 nº 10/16 C.T – do Conselho 

Tutelar da Criança e do Adolescente, informando a nova coordenação do Conselho 

Tutelar I, que será composta pelo coordenador Marcus Vinicius Azevedo 

Nepomuceno e Vice Milena Piedade dos Santos, para o período de 04/05/2017 à 

janeiro de 2018; Ofício nº 02/2017 - do Partido Popular Socialista – PPS, 

abrangência Marituba, solicitando a cessão do Plenário da Câmara Municipal de 
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Marituba para realização do Pré-Congresso do PPS, no dia 12 de maio de 2017, 

sexta-feira, das 19h às 22h e CONVITE da 1ª Conferência Municipal da Saúde da 

Mulher do Município de Marituba com o tema “Saúde da Mulher: Desafios para 

Integridade com Equidade ” a ser realizado no dia 12 de maio de 2017, de 08 as 

18H na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lido o Expediente, 

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

enfermo. Em seguida, passou para os pronunciamentos iniciais, constatando não 

haver oradores inscritos.  O senhor Presidente passou para as Lideranças 

Partidárias, constatando não haver oradores inscritos, solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 021/2017, 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, Projeto de Lei nº 025/2017, de autoria do 

Ver. Manelzinho Rocha, Requerimento nº 1.104/2017, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, Requerimento nº 1.107/2017, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, Requerimento nº 1.110/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, 

Requerimento nº 167/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, Requerimento 

nº 168/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, Requerimento nº 169/2017*, 

de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, Requerimento nº 170/2017, de autoria do 

Ver. Raimundo Carneiro, Requerimento nº 171/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, Requerimento nº 278/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

Requerimento nº 279/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, Requerimento nº 

280/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, Requerimento nº 281/2017, de autoria 

do Ver. Allan Besteiro, Requerimento nº 282/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, Requerimento nº 563/2017, de autoria do Ver. Salin, Requerimento nº 

564/2017, de autoria do Ver. Salin, Requerimento nº 565/2017, de autoria do Ver. 

Salin, Requerimento nº 566/2017, de autoria do Ver. Salin, Requerimento nº 

568/2017, de autoria do Ver. Salin, Requerimento nº 778/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito, Requerimento nº 782/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

Requerimento nº 783/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, Requerimento nº 

785/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, Requerimento nº 787/2017, de autoria 
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do Ver. Helder Brito, Requerimento nº 1.051/2017, de autoria do Ver Mello, 

Requerimento nº 1.053/2017, de autoria do Ver. Mello, Requerimento nº 

1.056/2017, de autoria do Ver. Mello, Requerimento nº 1.611/2017, de autoria do 

Ver. Mello, Requerimento nº 1.612/2017, de autoria do Ver. Mello, Requerimento 

nº 1.746/2017, de autoria do Ver. Neneco, Requerimento nº 1.780/2017, de 

autoria do Ver. Neneco, Requerimento nº 1.805/2017, de autoria do Ver. Neneco, 

Requerimento nº 1.154/2017, de autoria do Ver. Raí, Requerimento nº 

1.158/2017, de autoria do Ver. Raí, Requerimento nº 1.159/2017, de autoria do 

Ver. Raí, Requerimento nº 1.164/2017, de autoria do Ver. Raí, Requerimento nº 

1.166/2017, de autoria do Ver. Raí, Requerimento nº 1.325/2017, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, Requerimento nº 1.328/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, Requerimento nº 1.329/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

Requerimento nº 1.331/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimento nº 

1.332/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimento nº 1.821/2017, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, Requerimento nº 1.813/2017, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, 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, Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, Mello, Salin, Raimundo Carneiro, 

Gilberto Souto, Raí e Boni. Havendo quórum, oportunamente, submeteu à 

discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 04 de maio de 

2017 e Ata da Sessão Extraordinária do dia 05 de maio de 2017. Não havendo 

discussão e submetidas à votação, foram aprovadas por unanimidade. 

Continuando o Senhor Presidente passou à deliberação da matéria em pauta:  

Projeto de Lei nº 021/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que declara e 

reconhece de utilidade pública para o Município de Marituba o Instituto Social Cabo 

Dirley, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer, Projeto de 

Lei nº 025/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Declara e reconhece 
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de utilidade pública para o Município de Marituba a Associação de Artes Marciais e 

Cultura – Formiga, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

Requerimentos de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 1.104/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Rua Santa Bárbara, na Comunidade Santa Fé, Bairro 

Decouville, nº 1.107/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma praça infantil, em parceria com a AMORAG, com playground e 

parque infantil, no Bairro Almir Gabriel e nº 1.110/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza abertura de valas, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da Rua Abílio Alves, no Bairro Almir Gabriel. Não havendo discussão, 

submetidos a votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro, nº 167/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de 

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

Passagem Santo André, Bairro Nova União, perímetro entre Rua 1º de Janeiro e 

Rua São Francisco, nº 168/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

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

básico, terraplenagem, asfaltamento, calçamento e meio fio da Passagem Viana, 

Bairro Nova União, perímetro entre Passagem Santo André e Passagem Borges, 

nº 169/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de 

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

terraplenagem, asfaltamento, calçamento e meio fio da Passagem Dez de Junho, 

Bairro Nova União, perímetro entre passagem Santo André e Passagem Borges, nº 

170/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de 

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

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

Nova União e nº 171/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

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

terraplenagem, asfaltamento, calçamento e meio fio da Passagem Bom Sossego, 
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Bairro Nova União, perímetro entre Rua Primeiro de Janeiro e Rua Bom Sossego. 

Não havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro, nº 

278/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação do polo 

metropolitano da Polícia Militar: implantação denominada “antiga orla do União” do 

polo metropolitano composto do Grupamento aéreo, fluvial, Rotam e cavalaria que 

atenderá os municípios metropolitanos, nº 279/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a criação da Guarda Municipal Comunitária,  nº 280/2017 -  

requerendo que o Prefeito Municipal providencie ampliação dos Agentes de 

Trânsito, nº 281/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a criação 

do Gabinete de Gestão Integral Municipal – GGIM e  nº 282/2017 -, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie o Plano Municipal de segurança Pública. Não 

havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade de 

votos. Requerimentos de autoria do Ver. Salin nº 563/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a desapropriação da área do posto de saúde que 

fica localizado no Conjunto Albatroz, Bairro Santa Lúcia II, nº 564/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma e ampliação do Centro 

de Saúde do Bairro Santa Clara, nº 565/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Urbano – SEIDUR, o asfaltamento da área interna (pátio da garagem) localizado no 

Departamento de Urbanismo, nº 566/2017 -, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma escola creche de tempo integral no Bairro Bom 

Jesus e nº 568/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma avenida principal que interligue os Bairros Novo Horizonte I, 

Novo Horizonte II e Rua do Fio, passando pela área da empresa Direcional 

Engenharia, estendendo-se até a BR 316. Não havendo discussão e submetidos à 

votação, foram aprovados por unanimidade de votos. Requerimentos de autoria 

do Ver. Helder Brito nº 778/2017 -  requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, 
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conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

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

Rua Paulo Fonteles, Bairro Almir Gabriel, nº 782/2017 -  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 Robson Vitor Sobrinho, Bairro Almir Gabriel, nº 783/2017 - 

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 Leonardo Batista, Bairro 

Almir Gabriel, nº 785/2017 - 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 Beto Carneiro, Bairro Almir Gabriel e nº 787/2017 - 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 Lourival Santana, Bairro Almir Gabriel. Não havendo discussão e 

submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade de votos. 

Requerimentos de autoria do Ver Mello nº 1.051/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma praça com quadra coberta no Bairro 

Santa Clara, nº 1.053/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de uma quadra coberta no Bairro São João, nº 1.056/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção do Estádio Municipal de 

Marituba, nº 1.611/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente adaptação de rampa para facilitar o acesso de cadeirantes nas 

Unidades de Saúde e nº 1.612/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 
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providencie junto ao setor competente adaptação de rampas nos órgãos públicos 

para melhor acesso aos cadeirantes. Não havendo discussão e submetidos à 

votação, foram aprovados por unanimidade de votos, Requerimentos de autoria 

do Ver. Neneco, nº 1.746/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

incluir atividades com o Tema: “Primeiros Socorros e Leis de Trânsito” no contexto 

Didático Pedagógico nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal, nº 

1.780/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a construção de uma praça com academia ao ar livre, brinquedos 

infantis e uma arena de futebol, Bairro Beira Rio e nº 1.805/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie serviços de limpeza, abertura de valas e 

manutenção tapando os buracos de toda a extensão da via Rua Benevides, Bairro 

Mirizal. Não havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. Raí nº 1.154/2017 -

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental – EMEF Laura Falcão, nº 1.158/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o serviço de ampliação do sistema de abastecimento 

de água no Bairro Nova União, nº 1.159/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a ampliação do microssistema de abastecimento de água do 

Bairro São Francisco, nº 1.164/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Beija Flor e 

nº 1.166/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie uma quadra 

poliesportiva coberta na Escola EMEF Santa Rita, no Bairro São João. Não 

havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade de 

votos. Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.325/2017 -

requerendo que o Prefeito Municipal providencie o pagamento do Piso Salarial 

Nacional aos Professores/Educadores (FUNDEB), nº 1.328/2017 - 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 Tribo de Judá, Rua Nova 
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Decouville, Bairro Santa Fé, nº 1.329/2017 - 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 Rosa de Sharon Rua Nova Decouville, Bairro Santa Fé, nº 

1.331/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie serviços de 

drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, 

capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública, na Travessa Confiança no 

Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã e nº 1.332/2017 - 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 Travessa Bom Pastor, no residencial 

Deus Seja Louvado, Bairro Canaã. Não havendo discussão e submetidos à 

votação, foram aprovados por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do 

Ver. Pr. Rodvaldo, nº 1.821/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

uma parada de ônibus em frente ao Condomínio Cita Maris. Não havendo 

discussão e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 

Requerimento de autoria do Ver. Pr. Ademir nº 1.813/2017 foi retirado de pauta 

por ausência do autor da matéria e Requerimento nº 495/2017, de autoria do Ver. 

Everaldo Aleixo 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 concedendo a palavra ao Vereador Mello na tribuna 

após saudar a todos os presentes comunicou que através do Decreto de Estado de 

Emergência assinado pelo Ministro da Integração Helder Barbalho, através da 

Defesa Civil será feita a distribuição de cestas de alimentos e água potável para 

atender as famílias que residem nos bairros ao entorno do lixão, será em torno de 

cerca de dez mil cestas, e a pedido do Ministro, este vereador comunicou aos 

demais que irão receber o comunicado por escrito e que no dia 12 de maio chegará 

os subsídios para distribuir a população, bem como, providenciará verbas para 

ajudar o Prefeito Mário Filho a instalar o sistema do aterro sanitário no município. 
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Disse que está ciente que este ato é apenas um paliativo e que a solução definitiva 

será tirar o lixão do município. Por sua vez o Vereador Salin na tribuna após as 

saudações de praxe, externou como Líder do Governo na Casa, externou que o 

Prefeito Mário Filho esteve em Brasília pedindo ajuda não só de alimentos, mas 

também na área da saúde e educação, que as famílias moradoras dos bairros ao 

entorno do lixão precisam de qualquer tipo de ajuda e que o prefeito está buscando 

recursos para solucionar o problema do lixão. No ensejo a Vereadora Chica na 

tribuna externou seu pesar quanto à morte de um guarda municipal de Marituba e 

em nome dos nobres companheiros pediu que marcassem uma reunião junto ao 

Governador do Estado Simão Jatene quanto à falta de segurança no município, em 

que a violência impera e a mesma advém na maioria de crianças e adolescentes 

abandonados. Congratulou-se aos demais pares quanto à distribuição de 

alimentos, porém as pessoas que fazem parte da comissão são sabedoras que é 

muito pouco diante dos demais problemas. O Ministro Helder Barbalho está 

fazendo sua parte, porém precisam também do Ministro da Saúde, do Meio 

Ambiente e das Cidades, pois a necessidade é muito grande de medicamentos e 

assistência médica. A Secretaria de Saúde do Estado ficou de enviar 

pneumologistas, dermatologistas e outros profissionais da área da saúde e os 

mesmos ainda não comparecem para atender a população que mora ao redor do 

lixão. Perguntou como será feita a distribuição das cestas básicas, haja vista a 

comissão formar uma equipe de serviço social do município com as famílias 

cadastradas. Outro assunto, como irão implantar poços artesianos se o lençol 

freático daquele local está contaminado devido a agressão ambiental. Em aparte o 

Vereador Raimundo Carneiro falou que infelizmente é a real verdade, e enfim um 

Ministro se manifestou em dar apoio, pois não vê em Brasília nenhum Deputado 

Federal ou Senador se manifestar ou sequer apoiar Marituba. Lembrou-se do 

acidente ocorrido em Barcarena que teve repercussão nacional, porém o lixão em 

Marituba não tem nenhum apoio do Estado ou União. A Vereadora Chica tem razão 

em discutir e deseja que o Ministro Helder Barbalho se sensibilize com o que o 
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município vem sofrendo com o lixão e descaso do Governo do Estado. Em aparte 

o Vereador Mello falou que a verdade precisa ser dita de que o Ministro Helder 

Barbalho interviu para que os demais representantes das outras áreas da saúde e 

meio ambiente se manifestassem, porém ele se propôs ajudar. Falará com ele 

pessoalmente para dar andamento ao assunto. Concluiu a Vereadora Chica 

dizendo que irá fazer um oficio aos demais Ministérios para que se manifestem tais 

como saúde, meio ambiente e das cidades. Reafirmou o seu receio quanto ao 

passar do tempo em relação a real solução do lixão da REVITA. Aproveitou o 

ensejo desejou um feliz dia às mães de Marituba, funcionárias da Casa, mães 

presentes no Plenário e a todas demais mães pelo seu dia. Por inscrição o 

Vereador João Pereira na tribuna parabenizou todas as mães na pessoa da 

Vereadora Chica, todas sejam abençoadas, pois todos os dias são “Dia da mãe”. 

Aproveitou o ensejo para parabenizar o pároco da igreja de N. Sra. de Nazaré pela 

organização da arquidiocese que redistribuiu as paróquias de Marituba em duas, 

sendo a do Santíssimo Sacramento e N. Sra. De Nazaré. E que se coloca a 

disposição este parlamento no atendimento religioso. Relatou que no dia de 

instalação da nova paróquia precisou pedir apoio da polícia militar em face da 

insegurança no local, motivo pelo qual é solidário a Vereadora Chica em insistir em 

pedir o apoio do Governo Estadual, principalmente aos Bairros União e São 

Francisco, pois devem pressionar em solicitar um policiamento mais extensivo aos 

demais bairros do Município. Louvou o ato do Vereador Mello em comunicar a 

distribuição de água e alimentos, porém não é somente isso que Marituba precisa e 

sim de recursos para a área ambiental, saúde, educação e demais áreas. Sem 

dúvida o poço artesiano ajudará, mas o Governo Federal e Estadual precisam 

intervir o mais breve possível para tirar o lixão. Em aparte o Vereador Manoel 

Salin concorda com vereador de que o Governo Federal libere verbas para sanar o 

problema do lixão, bem como a construção do parque industrial. Em aparte o 

Vereador Mello referiu-se que o verdadeiro culpado é o Governador do Estado, 

por Marituba estar nessa situação de caos. Concorda que na época das eleições 
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os candidatos a cargo de Deputados Federais e Senadores lembrem-se do 

município, porém nesse momento Marituba conta somente com o Ministro Helder 

Barbalho. Concluiu o Vereador João Pereira dizendo que o Governador precisa 

reverter essa situação, pois o mau cheiro diminuiu, mas ainda não sanou o 

problema. Convocou a todos os pares a se unir em beneficio do município. Por sua 

vez o Vereador Raimundo Carneiro após saudar a todos falou da questão da 

violência cada vez mais instalada no Estado e quantos policiais são assassinados 

por dia, muitos trabalham sem condições, com baixos salários e na insegurança. A 

criminalidade está cada vez mais crescente, principalmente por jovens que tem a 

mente vazia porque não tem uma educação, orientação familiar, religiosa, políticas 

públicas e oportunidade de trabalho. O caos se apodera cada vez mais, a cada dia 

os vereadores recebem inúmeros pedidos de emprego. Afirmou ser injusto o 

Governo Federal ficar com a maior parte da arrecadação, com 60%, o Estado fica 

com 25% e por final o município apenas com 15% para cuidar da educação, saúde 

e segurança. O povo e os vereadores precisam cobrar cada vez mais uma solução 

dos eleitos ao Governo Estadual e Federal e nenhum Deputado Federal e 

Senadores eleitos com votos de Marituba se manifestam para ajudar. Virá nova 

eleição no próximo ano e ai vão procurar os munícipes. Parabenizou a sua mãe, 

sua esposa e demais mães presentes nesta Casa e do município, que todas sejam 

abençoadas no dia das mães. No ensejo o Vereador Pastor Rodvaldo na tribuna 

após as saudações de praxe falou do que realmente precisa ser feito, sendo 

solidário a Vereadora Chica e ao Ministro Helder Barbalho que se preocupou em 

atender os anseios deste parlamento com o bem estar da população, sendo a 

distribuição de alimentos, apenas um paliativo. Fez uma comparação entre dizeres 

de Jesus,  “Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, 

e eu vos aliviarei”, em seguida disse, “ Aprendei comigo que sou humilde, prudente 

e manso de coração e acharão o descanso”.  Perguntou o que é melhor. Ser 

aliviado ou ter descanso de um problema. A distribuição de água e alimentos vai 

ser um alívio, porém o descanso da população apenas virá com a retirada do lixão 
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e da empresa REVITA. Reportou-se aos pronunciamentos anteriores solicitando 

que consultem o portal da transparência para ver as emendas repassadas pelo 

Deputado do PDT o pastor Josué Bengson, onde foi liberado mais de setecentos 

mil para Marituba em 2017, no entanto em 2016 foram liberados quatrocentos mil 

reais para a educação básica, bem como para ação de politica social de 

desenvolvimento, para pavimentação asfáltica em torno de quatrocentos e noventa 

mil. Somente retificando aquilo que muitas das vezes, assim como o Ministro 

Helder tem feito, assim o fez o Deputado Josué Bengson que liberou mais de um 

milhão de reais em recursos, bem como, já liberou verba para compra de 

equipamentos para UPA de Marituba. Tem certeza que o Prefeito está fazendo 

bom uso, porém esbarra nos meios de liberação de licitações e contratação de 

serviços para o emprego dos recursos. Parabenizou a todos em participarem da 

sessão em busca de soluções para Marituba. Não havendo mais oradores inscritos, 

o senhor presidente oportunamente falou do “Dia das mães” parabenizando as 

mães do Brasil, do Pará e de Marituba. Em seguida verificou não haver mais nada 

a ser tratado na ordem do dia.  E quando eram, precisamente, dez horas e 

quarenta 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, 11 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- 
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