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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017.  

 

Aos vinte e cinco 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 José Bonifácio; 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: Allan Besteiro, João Pereira, Pastor 

Ademir, Chica, Pastor Rodvaldo, Neneco, Salin, Manelzinho Rocha, 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 justificou a ausência dos Vereadores Everaldo Aleixo e 

Helder Brito, solicitando, em seguida, ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a ata se encontra 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 146/2017- SEGMOB, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 

Mobilidade Urbana, informando que eventualmente os guardas municipais não 

poderão permanecer diariamente fixos no posto da Câmara Municipal, atendendo 

mediante rondas. Lido o Expediente, 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: Parecer nº 009/2017, da Comissão de Justiça, sobre 
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Projeto de Lei nº 019/2017, de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 

019/2017, de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 002/2017, de 

autoria do Ver Allan Besteiro, Projeto de Lei nº 013/2017, de autoria do Ver. 

Pr. Rodvaldo, Projeto de Lei nº 014/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

Requerimento nº 1.160/2017, de autoria do Ver. Raí, Requerimento nº 

1.168/2017, de autoria do Ver. Raí, Requerimento nº 1.170/2017, de autoria do 

Ver. Raí, Requerimento nº 1.554/2017, de autoria do Ver. Mello, 

Requerimento nº 1.566/2017, de autoria do Ver. Mello, Requerimento nº 

1.563/2017, de autoria do Ver. Mello, Requerimento nº 1.567/2017, de autoria 

do Ver. Mello, Requerimento nº 175/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, Requerimento nº 189/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

Requerimento nº 190/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

Requerimento nº 194/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

Requerimento nº 195/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

Requerimento nº 292/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, Requerimento 

nº 294/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, Requerimento nº 295/2017, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, Requerimento nº 296/2017, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, Requerimento nº 298/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

Requerimento nº 514/2017, de autoria do Ver. Salin, Requerimento nº 

516/2017, de autoria do Ver. Salin, Requerimento nº 518/2017, de autoria do 

Ver. Salin, Requerimento nº 519/2017, de autoria do Ver. Salin, Requerimento 

nº 794/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, Requerimento nº 795/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito, Requerimento nº 797/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito, Requerimento nº 868/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

Requerimento nº 869/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, Requerimento nº 

1.118/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, Requerimento nº 

1.119/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, Requerimento nº 

1.120/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, Requerimento nº 

1.121/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, Requerimento nº 

1.124/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, Requerimento nº 

1.338/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimento nº 1.339/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimento nº 1.340/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, Requerimento nº 1.342/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, Requerimento nº 1.838/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, 
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Requerimento nº 1.839/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, Requerimento 

nº 1.840/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, Requerimento nº 1.850/2017, 

de autoria do Ver. Pr. Ademir, Requerimento nº 1.859/2017, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir, Requerimento nº 1.864/2017, de autoria do Ver. Neneco, 

Requerimento nº 1.866/2017, de autoria do Ver. Neneco, Requerimento nº 

1.868/2017, de autoria do Ver. Neneco, Requerimento nº 1.869/2017, de 

autoria do Ver. Neneco, Requerimento nº 1.870/2017, de autoria do Ver. 

Neneco, Requerimento nº 1.875/2017, de autoria do Ver. João Pereira. 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, 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 18 de maio de 

2017. Não havendo discussão e submetida à votação, foi aprovada por 

unanimidade. Continuando o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria 

em Pauta:  Parecer nº 009/2017, da Comissão de Justiça, sobre 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 discutido pelo Ver. Manelzinho Rocha que na 

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

falou da sua satisfação quanto à participação intensa do Parlamento desta Casa, 

onde foram discutidas amplamente as deliberações, evitando qualquer tipo de 

inconstitucionalidade, feito com cuidado, com participação também do jurídico 

de ambos os lados, sendo discutido em quatro encontros com os agentes de 

saúde participando dentro das normas constitucionais. Por sua vez o Vereador 

Manoel Salin na tribuna parabenizou a Comissão de Justiça na pessoa do 

Vereador Manelzinho Rocha, pois o propósito foi cumprido para melhor atender 

aos pedidos dos agentes de saúde. A Câmara tem sido responsável para com o 

município. Não havendo mais discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. 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 às 

Comissões de Finanças e Saúde, para análise e parecer, Projeto de Lei nº 
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002/2017, de autoria do Ver Allan Besteiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de incluir atividades com o Tema: “Ética e Cidadania” no contexto didático 

pedagógico nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Marituba 

e dá outras providências. Foi aprovado em 2ª discussão e 2ª votação. Projeto de 

Lei nº 013/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que institui os Eventos tipo 

manifestações religiosas evangélicas denominadas: Jesus Alegria e Cristo Folia 

no Calendário Cultural Oficial de eventos e datas comemorativas no Município 

de Marituba. Foi aprovado em 2ª discussão e 2ª votação. Projeto de Lei nº 

014/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que institui a Semana Municipal da 

conscientização Combate ao Tabagismo e dá outras providências. Foi aprovado 

em 2ª discussão e 2ª votação, Requerimentos de autoria do Ver. Raí nº 

1.160/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

uma Praça no Bairro Novo Horizonte II, que disponha de playground e quadra 

poliesportiva, nº 1.168/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a construção de uma Unidade de Ensino Infantil (Creche) no Bairro Novo 

Horizonte, para discussão e votação, nº 1.170/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, instalação 

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

iluminação pública da Travessa São Francisco, entre Rua São Francisco e 1º de 

Janeiro, Bairro Nova União, Discutiu o autor Vereador Raí que na tribuna após 

saudar a todos os presentes falou quanto ao pedido de creche e praça para o 

Bairro Novo Horizonte e Novo Horizonte II, onde o Prefeito muitas das vezes 

não possui área disponível, porém tem uma área perto da caixa d’água, que pode 

servir para a construção da praça e da creche que vão atender as famílias que 

trabalham e não tem com quem deixar seus filhos. Esclareceu que a área é 

suficiente para implementar essas obras. Pediu o apoio dos pares. Não havendo 

mais discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 1.554/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de terraplenagem e 

asfaltamento da Rua Regina Guimarães lote 48, Bairro Almir Gabriel, nº 

1.566/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de 

construção de uma praça com quadra coberta no Bairro Imperial, nº 1.563/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de terraplenagem, e 

asfaltamento da Rua Madre Celeste, Bairro Almir Gabriel, para discussão e 
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votação e nº 1.567/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie, 

junto ao Governador do Estado, solicitando um Terminal Rodoviário para 

Marituba, para discussão e votação.  Não havendo discussão e submetidos à 

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

de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 175/2017- requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

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

asfáltica de diversos trechos de sua extensão, meio fio e calçamento da Rua São 

Francisco, Bairro Novo, nº 189/2017 - 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 Nicolino, Bairro Novo Horizonte, nº 190/2017 - 

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 Novo Horizonte, perímetro entre Rua da Cerâmica e Rua do Fio, nº 

194/2017 - 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 

Jardim, Bairro Novo Horizonte II e nº 195/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem das Flores, 

Bairro Novo Horizonte II. Não havendo discussão e submetidos à votação em 

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

do Ver. Allan Besteiro nº 292/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie promoção de Atividades Culturais nas Praças públicas, nº 294/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantação Programa de 

Prevenção a Gravidez – PROGESTA, nº 295/2017 - requerendo que o Prefeito 

municipal providencie a construção do Centro Integrado de Reabilitação – CIR, 

nº 296/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação 

Consórcio Intermunicipal de Saúde e nº 298/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a criação do segundo cursinho Pré-vestibular. Foi 

discutido pelo autor, Vereador Allan Besteiro na tribuna falou da importância 

da construção do CIR – Centro Integrado de Reabilitação, pois o município foi 
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contemplado em 2016 com um convênio que vai beneficiar as pessoas 

portadoras de necessidades que precisam de reabilitação motora. O Centro terá 

vários profissionais além de fisioterapeutas, bem como assistentes sociais, 

enfermeiros, terapeutas ocupacional, fonoaudiólogos, médicos, entre outros. Em 

31.12.2016 foi disponibilizado a primeira parcela com cerca de duzentos e 

cinquenta mil reais que já está em processo licitatório. Outro pedido é pelo 

consorcio intermunicipal de saúde, pois vemos as dificuldades de atendimento 

até mesmo de outros municípios vizinhos, como de Acará. E com o consorcio 

poderão atender doentes em parceria. Outro pedido é pela criação de outro 

cursinho pré-vestibular que vai beneficiar os jovens do outro lado da cidade. Em 

aparte o Vereador Salin parabenizou o autor da matéria notadamente pelo 

segundo cursinho pré- vestibular, que vai beneficiar cada vez mais jovens do 

município a ingressar na universidade. Concluiu o Vereador Allan Besteiro 

agradecendo e pedindo apoio dos pares em aprovar suas matérias. Não havendo 

mais discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. Salin, nº 514/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie terraplenagem, tubulação, meio 

fio, drenagem, limpeza e asfalto na Rua Village Francesa, parque Verde, nº 

516/2017- requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

escola creche em tempo integral no Bairro Bela Vista, nº 518/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a desapropriação da área do Centro 

Comercial do Bairro São Francisco, na Rua da Cerâmica, entre quarta e quinta, 

em frente ao Centro de Saúde, nº 519/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie iluminação pública na BR 316, que liga o limite de 

Ananindeua, Marituba e Benevides, nº 521/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie câmera de segurança para o colégio João Milton Dantas, 

localizado na Rua do Fio com a Cerâmica, no Bairro Novo. Foi discutido pelo 

autor Vereador Salin, que na tribuna falou de suas matérias em que pede pelo 

bairro Almir Gabriel que precisa de drenagem, terraplanagem e asfaltamento. 

Outro pedido é pela construção de creches em tempo integral para o Bairro Bela 

Vista onde muitas famílias não têm com quem deixar seus filhos para irem ao 

trabalho e a creche vai atender crianças e adolescentes desde a manha até o 

período da tarde fornecendo várias alimentações. Pediu também pela 

desapropriação da área do Centro Comercial do Bairro São Francisco. Em 
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aparte o Vereador Raí falou que a área é aberta e desde 1998 foi contemplada 

com o sistema de abastecimento de água, mas em 2013 foi feito um pedido de 

desapropriação e construção de um posto de saúde e que foi feito um projeto 

para construir também uma praça, porém não foi construído. È importante que os 

vereadores se unam para aprovarem as matérias, e aquelas famílias sejam 

finalmente contempladas com melhorias. Concluiu o Vereador Salin 

confirmando a necessidade de fazer de fato a desapropriação. Falou ainda quanto 

à iluminação pública na Rodovia Br.-316 que pede pela complementação da 

iluminação principalmente de Marituba á Benevides. Pediu o apoio dos pares. 

Não havendo mais discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados 

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

794/2017, nº 795/2017, nº 797/2017 nº 868/2017 e nº 869/2017. Foram 

retirados de pauta por ausência do autor das matérias. Requerimentos de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 1.118/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a limpeza, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Rua Lourival Santana, Bairro Almir Gabriel, nº 

1.119/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura 

das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Madre Tereza, no 

Bairro Almir Gabriel, nº 1.120/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica 

da Rua Maranhão, no Bairro Almir Gabriel, nº 1.121/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Rua Margarida da Escócia, no Bairro Almir Gabriel, 

nº 1.124/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, 

abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Raimundo 

França, no Bairro Almir Gabriel. Não havendo discussão e submetidos a votação 

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

autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.338/2017 - 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 Vitória Régia no Residencial Deus Seja 

Louvado no Bairro Canaã, nº 1.339/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação 

asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e iluminação 
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pública na Passagem Perseverança, no Residencial Deus Seja Louvado, no 

Bairro Canaã, nº 1.340/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

título de terras aos moradores da Comunidade São Benedito, Agrovila São Pedro 

e nº 1.342/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

implantação de linha de ônibus para o deslocamento dos moradores dos 

Residenciais Total Ville, Bela Cita e Conjunto Habitacional Viver Melhor. Não 

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

unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, nº 

1.838/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma do 

telhado da escola Municipal de ensino Fundamental Padre Romeu Pires Borges, 

nº 1.839/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implementação de ciclos de palestras pedagógicas para os 

servidores da educação e nº 1.840/2017 - requerendo que o prefeito Municipal 

providencie implementação de container de coleta seletiva em pontos 

estratégicos do Município. Não havendo discussão e submetidos à votação em 

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

do Ver. Pr. Ademir nº 1.850/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie com urgência o serviço de terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

roçagem, desobstrução de valas e colocação de tubos na Rua Vinte de Fevereiro, 

no Bairro Santa Lúcia II, nº 1.859/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a pintura de divisão de estacionamento individual, para cada veículo 

a ser estacionado, além de identificação para idosos e deficientes físicos, no 

estacionamento do Ginásio Poliesportivo. Não havendo discussão e submetidos a 

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

de autoria do Ver. Neneco nº 1.864/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

iluminação pública, terraplenagem, meio fio, instalação de tubos, pavimentação 

asfáltica da Travessa Segunda QD- 02, do Parque das Palmeiras, Bairro 

Decouville, nº 1.866/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a solicitação de aulas de reforço para alunos de 1º ao 

5º ano com dificuldades escolares em toda Rede Municipal, nº 1.868/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

solicitação de extintores de incêndio e lâmpadas de emergência em todas as 

Escolas da Rede Municipal, nº 1.869/2017 - requerendo que o Prefeito 
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Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de 

limpeza, iluminação pública, drenagem, meio fio, instalação de tubo, 

pavimentação asfáltica da Rua da Sagri, Bairro Boa Vista, nº 1.870/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, iluminação pública, terraplenagem, meio fio, 

instalação de tubos, pavimentação asfáltica de toda extensão da via Rua da 

Pirelli, Bairro Decouville. Não havendo discussão e submetidos à votação em 

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

Ver. João Pereira nº 1.875/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal apresente 

a esta Casa de Leis estudos de impactos realizados pelos órgãos responsáveis 

pela liberação do Projeto de implantação da rede de coleta e tratamento de 

esgoto do Conjunto Habitacional Viver Melhor Marituba e, também, as análises 

já realizadas da estação de tratamento de efluentes, em funcionamento e o 

monitoramento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente. Foi discutido pelo 

autor, Vereador João Pereira na tribuna falou da importância e necessidade de 

ser feito estudos de impactos ambientais quanto à rede de coleta e tratamento de 

esgoto no conjunto habitacional Viver Melhor Marituba. A empresa Direcional 

já implantou um serviço, porém não o colocou totalmente em prática, pois faz os 

despejos no Rio Mocajatuba e a população daquela localidade faz da pesca como 

sobrevivência. Faz-se necessário um projeto em longo prazo de proteção 

ambiental. Hoje Marituba sofre com o lixão, cemitérios e com os grandes 

conjuntos habitacionais que não apresentam projeto de impacto ambiental e na 

realidade o município precisa ter respaldado técnico comprovadamente desses 

projetos, motivo pelo qual pede aprovação de sua matéria. Não havendo mais 

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

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

Vereadores nos pronunciamentos finais concedendo a palavra ao Vereador 

João Pereira na tribuna após saudações de praxe falou do interesse da 

necessidade da população de se manter informada sobre o que esta Casa está 

fazendo e, que por sua vez, está preocupada com a população. Falou de mais 

uma tragédia vivida no Estado, onde mais dez pessoas foram vitimas das 

desigualdades sociais. Num pais em que você diz o que pensa e não é respeitado, 

como em Marituba, atualmente briga pela melhoria e o Governo do Estado não 

houve. Tem pessoas morrendo de forma indireta, por fome e falta de cuidado da 
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saúde pública, pessoas que lutam por moradia digna e são combatidas pela 

polícia. Registrou o seu voto de repudio pela falta de igualdade social. 

Continuará visitando bairros, fiscalizando os serviços de saúde e educação, como 

no Bairro Riacho Doce que vem recebendo atenção do poder Executivo apesar 

das dificuldades de conseguir médicos para os postos de saúde. Pediu que o 

Líder do Governo leve seu apelo ao Prefeito em favor dos menos favorecidos e 

dos bairros mais distantes de Marituba. Agradeceu e desejou a paz de Cristo a 

todos. No ensejo a Vereadora Chica na tribuna após saudar a todos os presentes 

falou dos últimos acontecimentos sobre o lixão que vem causando cada vez mais 

transtornos. Receberam a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da OAB, onde 

foi passado que a mesma estaria entrando com processo contra a REVITA e 

tiveram uma reunião com o Ministério Público de Marituba, onde seus 

promotores mostraram vários processos, mas que na sua maioria não tratava dos 

crimes contra o município, sendo uma grande indignação, onde uma criança que 

está internada no Hospital Divina Providencia e que por pouco não morreu e que 

aguarda o Laudo médico para atestar a causa de intoxicação por gás liberado 

pelo lixão. Manifestou a sua extrema preocupação com o assunto. Precisam 

mostrar que não estão satisfeitos e que continuam lutando com o “fora lixão”, 

pois no verão a situação irá piorar, e a população precisa se manifestar, a 

situação irá ficar cada vez mais difícil. O prefeito ainda não liberou o alvará de 

2017 da REVITA até que providencias sejam tomadas. Outro assunto é quanto 

ao convite do Deputado Estadual Miro Sanova ao evento na Assembleia 

Legislativa quanto à construção do Distrito Industrial em Marituba, pois 

precisam ver as consequências que isso trará a população. As empresas a serem 

instaladas precisarão assinar um TAC – Termo de Conduta se responsabilizando 

por suas atividades, pois na hora de apresentar os projetos é maravilhoso, mas 

que é necessário ver e cobrar sua aplicação. Precisam cobrar um projeto de 

impacto ambiental, como exemplo a empresa de asfalto que funciona no 

município, mas que libera um pó poluidor do meio ambiente. Precisam ver os 

impactos trazidos pelo Distrito Industrial. Externou sua satisfação em ver os 

Vereadores se manifestando pela melhoria da população e pediu que fossem 

vigilantes acerca não só do lixão, mas de todos os grandes empreendimentos que 

se instalarem no município. Agradeceu. Por sua vez o Vereador Salin na tribuna 

após as saudações à Mesa, externou o seu apoio a Vereadora Chica, bem como, o 
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convite da Assembleia Legislativa para que no dia 29.05.2017 estejam presentes 

na audiência pública e falou que o Prefeito Mário Filho não estará presente, pois 

está viajando. Acredita que instalação do Distrito Industrial trará o bem e o 

desenvolvimento para o município e cabe as Secretarias Municipais fiscalizarem 

evitando que tragam ou façam mal a Marituba. Cabe a Câmara fiscalizar e criar 

leis para que os trabalhadores de Marituba possam ser engajados nas empresas 

que por certo irão gerar emprego e renda.  Há muitos desempregados que todos 

os dias vêm ao gabinete pedindo uma oportunidade de trabalho. Em nome do 

Prefeito pede o apoio dos pares em favor do povo sofrido de Marituba. Não 

havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente oportunamente registrou a 

presença da Professora Luciana Brito da UEPA. Em seguida verificou não haver 

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, 25 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- 
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