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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.  

 

Aos três dias do mês de agosto 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 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, Manelzinho Rocha, Salin, João Pereira, Raí, Gilberto 

Souto, 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 trinta minutos, em nome de Deus, deu por aberta a 

presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente justificou a ausência dos 

Vereadores Raimundo Carneiro, Chica e Mello, 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: 

Mensagem nº 018/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, informando 

que foi sancionado o Projeto de Lei nº 142/2016, de autoria do Poder Executivo 

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

o nº 375/2016, de 23 de fevereiro de 2017, que Institui o Programa Municipal de 

Parcerias Público-privadas; Mensagem nº 019/2017, da Procuradoria Geral, do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 009/2017, 

de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 376/2016, de 23 de fevereiro de 2017, que 
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Institui a Semana da Alimentação no Calendário Oficial da Rede Pública Municipal de 

ensino de Marituba, escola de ensino infantil e fundamental; Mensagem nº 020/2017, 

da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, informando que foi sancionado o 

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

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 378/2016, de 23 de 

fevereiro de 2017, que cria e regulamenta os cargos de Agentes Comunitários de Saúde 

e de Agentes de Combate às Endemias; Ofício nº 76/2017 – do Conselho Municipal de 

Saúde de Marituba – COMSAM, dando conhecimento da realização das duas 

Conferências de Saúde, 10ª Conferência Municipal de Saúde de Marituba/1ª 

Conferência de Vigilância em Saúde de Marituba/Pará, data 17 e 18 de agosto de 2017, 

das 8h00 às 17h00; Ofício nº 062/2017 – da Secretaria Geral do Fórum da Comarca de 

Marituba, solicitando a disponibilização do Plenário da Câmara Municipal de Marituba, 

para a realização das Sessões do Tribunal do Júri, bem como 03 (três) salas para 

acomodar as testemunhas de acusação, de defesa e o réu nos seguintes dias: 09/08/2017 

às 08h30, 16/08/2017 e 18/08/2017, às 09h; e Comunicados nº CM 068339, 073922, 

073923, 073924 e 155046/2017, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, informando sobre a liberação de recursos financeiros 

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

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Iniciais. Fazendo uso da palavra, o Ver. Salin após as saudações iniciais externou sua 

preocupação com a questão do Ministério Público determinar que a Prefeitura 

Municipal de Marituba realize concurso público até o final deste ano. Lembrou que o 

concurso anterior foi cancelado, acrescentando que seja morador deste Município há 

trinta e dois anos, ajudando a estabelecer cerca de quatorze bairros. Ressaltou que a 

realidade deste Município seja diferente dos demais Municípios da área metropolitana 

de Belém, que já passam dos cinquenta anos. Marituba acolheu diversas famílias, 

pessoas oriundas das mais diversas partes do Estado e de outras regiões do País. Disse 

que grande parte do funcionalismo público municipal seja contratada, alguns com mais 

de dez ou quinze anos de serviços prestados. Questionou como estas pessoas irão ficar 

se não forem aprovadas no concurso público, ou se existe uma possibilidade de já 
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realizarem o concurso com uma margem de pontos pelos anos de serviços prestados. 

Considerou ainda que as pessoas com mais de cinquenta anos dificilmente conseguirão 

vagas no mercado de trabalho. Ressaltou ainda que a maioria dos funcionários da 

Secretaria Municipal de Obras seja analfabeta, como irão concorrer com as pessoas que 

se preparam há anos. Informou que a equipe técnica e jurídica da Prefeitura está 

trabalhando para encontrar uma solução. Considerou que a lei deve ser cumprida, sendo 

necessário que esta Casa de Leis reúna com o Ministério Público para verificar a 

possibilidade de adiamento do concurso público, em virtude da instabilidade que o 

Brasil atravessa, com a falta de emprego. Destacou que o comércio e a economia local 

também sentirão as consequências da realização de um concurso público, tendo em vista 

que, os aprovados, muitas vezes, não residem no Município, e os recursos serão gastos 

nos seus locais de origem. Em aparte, o Ver. Raí disse que esta preocupação seja a 

mesma dos demais Vereadores e que seja necessário buscar soluções para a questão, 

visto que Marituba também carrega nas costas o desemprego, menor Município do 

Estado com os maiores problemas. Lembrou a perda das empresas Inca, Maginco, 

Azpas e outras que geravam emprego e renda para o Município. A situação do concurso 

público se arrasta desde dois mil e oito, com o não cumprimento das normas, 

ressaltando que uma das alternativas para, minimizar a situação seja cobrar do Governo 

do Estado a disponibilização da área para a instalação do Parque Industrial de Marituba; 

área para a instalação do Terminal de Integração de Passageiros; com geração de 

emprego e renda, bem como, o aumento da arrecadação do Município. Finalizou 

dizendo que a lei deve ser cumprida e que seja necessário dar condições aos munícipes 

desenvolvendo um curso preparatório para concorrerem em condições de igualdade com 

os demais concorrentes. Em aparte, o Ver. Helder Brito informou que participou de 

audiência junto com o Ministério Público no que diz respeito ao concurso público, 

sendo gerado um cronograma a ser cumprido, da escolha da organizadora, edital e data 

da prova, com realização provável para o mês de março de dois mil e dezoito. Externou 

sua preocupação, dizendo que a Procuradora Geral do Município enfatizou que nada 

poderia fazer, tendo em vista de que a Instituição, neste caso, a Prefeitura Municipal de 

Marituba, precisa ser preservada, no cumprimento e observância da lei. Concordou de 
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que a alternativa seja o curso preparatório para a população deste Município. 

Retomando seus pronunciamentos, o Ver. Salin disse que as micro e pequenas 

empresas sejam as que mais têm gerado emprego no País. Finalizou dizendo que seja 

necessário arranjar uma maneira de beneficiar as pessoas que já estão trabalhando no 

serviço público, declarando acreditar que cerca de oitenta por cento do atual quadro do 

funcionalismo municipal não conseguirá aprovação no concurso público. Por sua vez, o 

Ver. João Pereira após saudar a todos externou sua indignação, lamentando sobre a 

vergonha exibida em rede nacional no dia da votação na Câmara dos Deputados, em 

Brasília, onde foi arquivada a denúncia contra o Presidente Michel Temer. O Brasil 

possui uma Carta Magna linda, porém pouco importa o que grande parte da população 

defende. Considerou que o Presidente golpista deve ser investigado pelos seus atos, pois 

seja muito fácil fazer, depois usa o poder para se blindar. Declarou acreditar que deve 

existir um caminho para derrubar essa blindagem. Questionou como pode uma Casa que 

legisla em favor do povo ir de encontro à vontade do próprio povo. Registrou que o PC 

do B continuará lutando contra a corrupção, contra a reforma trabalhista, considerando 

que o Brasil necessita ser governado com responsabilidade. Declarou que a justiça seja 

cega para beneficiar os poderosos, sendo necessário repensar sobre o nosso voto, sobre 

quem iremos escolher para nos representar e legislar em favor do povo ou contra o 

povo. Considerou que esta Casa de Leis deve encaminhar nota de repúdio aos deputados 

federais: Beto Salame, Eder Mauro, Elcione Barbalho, Chapadinha, Hélio Leite, José 

Priante, Josué Bengston, Júlia Marinho, Lúcio Vale, Nilson Pinto, Simone Morgado e 

Wladimir Costa, que votaram contra o povo brasileiro. Solicitou também que sejam 

encaminhados votos de congratulações e votos de parabéns aos deputados federais: 

Arnaldo Jordy, Beto Faro, Edmilson Rodrigues, Joaquim Passarinho e Zé Geraldo, que 

votaram favoráveis ao povo, pela continuidade das investigações sobre as denúncias 

contra o Presidente Michel Temer. Em aparte, o Ver. Raí disse que hás momentos que a 

justiça seja cega, surda e muda, referindo-se ao que ocorreu na Câmara dos Deputados, 

um retrato do sistema presidencialista. Disse que a independência entre os Poderes 

inexiste, todos tem conhecimento de como o presidente se manteve no cargo, a justiça 

que não impõe a lei seja um filme que se repete em diversos casos de violação da 
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Constituição. Considerou que o Brasil necessita de uma limpeza ética, política, 

econômica e de valores pessoais para que o País continue no rumo do crescimento e não 

apenas de um grupo de pessoas ou políticos que tomam de assalto o povo brasileiro, se 

perpetuando desde mil novecentos e oitenta e dois, quando da redemocratização do País. 

Retomando seus pronunciamentos, o Ver. João Pereira disse que já discutiu esta 

questão de geração de emprego e renda juntamente com o Prefeito Mário Filho e 

secretários, e que já existem projetos e políticas públicas sendo trabalhadas sobre a 

referida questão dentro do Município de Marituba, principalmente, na área de formação 

profissional em parceria com algumas instituições. Disse que solicitou a reativação dos 

InfoCentros. Finalizou dizendo que seja necessário acompanhar e fiscalizar as obras que 

estão sendo realizadas neste Município. Usando a tribuna, o Ver. Pastor Rodvaldo 

após as saudações de praxe salientou que as palavras expressadas anteriormente nesta 

tribuna pelo Ver. Salin, referindo-se ao concurso público, de modo algum, retrata de que 

os Vereadores desta Casa de Leis sejam contrários aos princípios e regras da lei, ou seja, 

todos se declaram favoráveis à realização ao concurso público, porém, não se pode 

admitir que o Ministério Público estabeleça as regras, as quais devem ser feitas pela 

empresa vencedora e que realizará o concurso público. Considerou a necessidade de 

ofertar aos munícipes e, principalmente, aos funcionários, um curso preparatório para 

que possam concorrer em condições de igualdade com os demais concurseiros. 

Ressaltou sobre a importância de convocar o Ministério Público e Prefeito Municipal de 

Marituba para uma reunião nesta Casa de Leis, visando expor a realidade deste 

município. Disse que o município de Belém não realizou concurso público e está 

contratando pessoal. Considerou a necessidade de realizar parcerias com todas as 

instituições filantrópicas ou não, como Igrejas, Templos Espíritas, entre outros, para 

atender a demanda da população deste município. Reportou-se ao Ver. João Pereira 

dizendo que não considera a justiça cega, mas que algumas pessoas sejam conduzidas a 

praticar injustiças. Disse que a justiça esteja com a venda nos olhos para não fazer 

acepção de pessoas ou condição social. Concordou que a Constituição seja uma linda na 

essência da palavra escrita, porém não na prática, por este motivo não podemos julgar as 

pessoas, neste caso, o deputado federal Josué Bengston, o qual, este Vereador conhece 
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há mais de vinte anos, conhecendo seu caráter, responsabilidade e compromisso, com 

cerca de trezentas mil lideranças no Estado do Pará. Não podemos condenar alguém que 

não está condenado. Questionou como podemos defender pessoas que, anteriormente, 

votaram em defesa de uma presidente que cometeu improbidade administrativa através 

de pedaladas fiscais, e que hoje votam favoráveis às denúncias contra Michel Temer. 

Considerou que seja necessário avaliar as situações, lembrando que existe uma regra no 

judiciário de que, na dúvida, pró-réu. Disse que o País atravessa um momento de 

estabilidade, porém se houvesse o afastamento do presidente, o caos se instalaria, 

mesmo porque o sucessor imediato, Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos 

Deputados, também seja citado nas denúncias da operação Lava Jato. Em aparte, o Ver. 

João Pereira disse que a citação do nome do deputado federal Josué Bengston tenha 

sido em virtude do ato de posicionamento contra o povo brasileiro, e no que se refere à 

votação anterior das denúncias contra a Presidente Dilma, sejam momentos diferentes. 

É fácil dizer que está se fazendo o correto, porém não podemos afirmar que seja o 

correto. Questionou como se pode usar o cargo para beneficiar a si próprio ou um grupo 

de empresários. Retomando seus pronunciamentos, o Ver. Pastor Rodvaldo disse que 

como as situações sejam semelhantes e que também deveriam se posicionar favoráveis 

ao povo na aplicação da lei. Registrou que seja favorável às investigações das denúncias 

sobre Michel Temer e também da Dilma Rousseff, porém não concorda com a 

divergência de ideias, sobre a condenação de um e absolvendo outro. Disse que a regra 

deve valer para todos. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor Presidente 

franqueou a palavra às Lideranças Partidárias. Com a palavra, o Ver. Salin, líder do 

Governo, após saudar a todos, informou que o Governo Municipal está realizando ações 

de terraplenagem, asfaltamento no Pato Macho; no Conjunto Vitória; no Conjunto 

Pardais com obras concluídas em nove ruas; no Campina Verde; no Jardim Decouville; 

no Santa Lúcia I, com implantação do sistema de abastecimento de água potável. Disse 

que o prefeito Mário Filho está trabalhando, aproveitando os seis meses de sol para 

realizar as melhorias necessárias neste município. Não havendo mais lideranças 

inscritas, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Matéria em Pauta: 

Requerimentos nº 821, 822, 823, 828 e 829/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; 
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Requerimentos nº 530, 538, 544, 545 e 557/2017, de autoria do Ver. Salin; 

Requerimentos nº 1954, 1955, 1958, 1972 e 1973/2017, de autoria do Ver. Pastor 

Ademir; Requerimentos nº 1577, 1579, 1580 e 1752/2017, de autoria do Ver. Mello; 

Requerimentos nº 249, 250, 1271, 1272 e 1273/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro; Requerimentos nº 1486, 1496, 1507, 1508 e 1509/2017, de autoria do Ver. 

Raí; Requerimentos nº 1350, 1353, 1356, 1357 e 1358/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto; Requerimentos nº 1132 e 1134/2017, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha; Requerimentos nº 1914 e 1915/2017, de autoria do Ver. Neneco; 

Requerimento nº 1927/2017, de autoria do Ver. João Pereira; Requerimentos nº 305, 

306, 310, 311 e 312/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro e Indicação nº 023/2017, 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha. 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, Pastor Ademir, Helder Brito, Raí, Salin, 

Gilberto Souto, Boni e Everaldo Aleixo. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

submeteu à discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 29 de junho 

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

Continuando o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria em Pauta: 

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 821/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

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

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Raimundo 

Nunes da Rocha, no Bairro Dom Aristides; nº 822/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, 

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

via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Fernando Bahia, no 

Bairro Dom Aristides; nº 823/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

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

acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Pires Franco, no Bairro Dom 
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Aristides; nº 828/2017- requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

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

deficientes físicos na Rua Tapajós, no Bairro Dom Aristides, e nº 829/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

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

meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes 

físicos na Rua Tocantins, no Bairro Dom Aristides. Não havendo discussão, submetidos 

à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Salin 

nº 530/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

escola em tempo integral no Bairro Dom Aristides; nº 538/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de CRAS para atender a demanda de 

pessoas carentes nos seguintes Bairros: São Francisco, Bairro União e Bairro Novo 

Horizonte; nº 544/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção 

de uma escola de segundo grau (Ensino Médio) no Bairro Decouville, na ocupação do 

Pet; nº 545/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

uma escola de segundo grau (Ensino Médio) no Bairro Nova Marituba (Decouville); e 

nº 557/2017 -  requerendo que o Prefeito Municipal providencie asfalto, drenagem, 

lombadas, limpeza e terraplenagem na Nona Rua do Bairro Novo. Em discussão, o autor 

das matérias, o Ver. Salin destacando que suas matérias solicitam melhorias para a 

população deste município, como a construção de Escola de Tempo Integral no Bairro 

Dom Aristides, lembrando que seja um projeto do Governo Federal, assim como 

também do Governo Estadual; a construção de um CRAS nos Bairros São Francisco, 

União e Novo Horizonte, visando atender a demanda da população carente das referidas 

áreas; a construção de duas Escolas de Ensino Médio no Bairro Nova Marituba 

(Decouville), destacando sobre a existência de uma área na ocupação do Pet, disponível 

para a construção, a qual irá atender a juventude da área e adjacências; e asfaltamento, 

drenagem, lombadas, limpeza e terraplenagem na Nona Rua do Bairro Novo, tendo em 

vista de que o asfalto anterior foi destruído para a colocação da tubulação do sistema de 

abastecimento de água e o mesmo não foi recolocado. Finalizou solicitando o apoio dos 
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pares pela aprovação de suas matérias. Não havendo mais discussão, submetidos à 

votação, os Requerimentos nº 530, 538, 544, 545 e 557/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Pastor Ademir nº 1954/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a introdução, através da Secretaria de 

Educação, o ensino da música, nas escolas de educação infantil e fundamental menor do 

Município, bem como a doação de um equipamento tipo, mini-sistem, ou aparelho de 

DVD e televisão; nº 1.955/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine a 

proibição de vendas de bebidas, em recipiente de vidro em festas como carnaval, junina 

e aparelhagem em um modo geral; nº 1958/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a entrega, de forma semestral, de um Kit, contendo: pincéis atômicos para 

quadro, tinta para recarregá-los e apagador, aos professores da rede municipal de ensino 

de Marituba; nº 1972/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal intensifique durante o 

mês de novembro deste ano e dos anos subsequentes, a campanha do Novembro Azul, 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Unidades da Família (UBSF), levando a 

mesma aos órgãos públicos do município de Marituba, propagando assim maiores 

informações à população, quanto à importância do diagnóstico precoce e tratamento do 

câncer de próstata; e nº 1973/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal introduza as 

refeições, lanche da manhã e tarde, aos pacientes internados no Hospital de Urgência e 

Emergência, Dr. Augusto Chaves Rodrigues. Em discussão, o autor das matérias, o Ver. 

Pastor Ademir registrou que o câncer de próstata seja a segunda causa de morte no 

País, assim como a segunda causa de mortalidade nos homens. Considerou a 

necessidade de diagnóstico precoce para que o tratamento possa fazer efeito e conseguir 

a cura. Destacou que o câncer de mama tem avançado no Brasil e no mundo. Não 

havendo mais discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 1954, 1955, 1958, 

1972 e 1973/2017, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do 

Ver. Mello nº 1577, 1579, 1580, 1752 e 1758/2017, foram retirados de pauta por 

ausência justificada do autor das matérias. Requerimentos de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro nº 249, 250, 1271, 1272 e 1273/2017, foram retirados de pauta por 

ausência justificada do autor das matérias. Requerimentos de autoria do Ver. Raí nº 

1486/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie serviços de limpeza, 
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terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e meio fio, assim como o serviço de 

instalação de iluminação pública na Alameda Santo Antônio, Bairro São João; nº 

1496/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

Unidade de Ensino Infantil (Creche) no Conjunto Residencial Albatroz; nº 1507/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie o serviço de duplicação da Estrada da 

Pirelli, em toda a sua extensão, bem como paisagismo, sinalização e iluminação pública; 

nº 1508/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Padre Romeu Pires Borges, no Bairro Centro; e 

nº 1509/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma, ampliação e 

a efetiva implementação do espaço recreativo denominado de “Orla do União”, no 

Bairro Nova União. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados 

por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1350/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação de energia elétrica na 

Comunidade na Rua São Cristóvão, Passagem Odília, na Alça Viária Km 02, passando a 

Recart; nº 1353/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, 

roçagem e recapeamento de asfalto na Passagem São Miguel, Bairro Centro; nº 

1356/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a ampliação do sistema 

de água na Comunidade Novo Uriboca; nº 1357/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção da Unidade de Acolhimento Institucional de 

Criança e Adolescente (UNAI); e nº 1358/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de poços artesianos nas Unidades de Saúde, para discussão e 

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

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 1132/2017 - 

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

terraplenagem e pavimentação asfáltica da Travessa Alameda Brasil, no Bairro Almir 

Gabriel; e nº 1134/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a limpeza, 

abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Travessa Pedreirinha, no 

Bairro Almir Gabriel. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados 

por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 1914/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução 
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de serviços de limpeza, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica na Rua da Transjunta, Bairro Parque Verde; nº 1915/2017 - 

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

de serviços de limpeza, iluminação pública, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica 

na Alameda Begôlandia, Bairro Parque Verde; nº 1964/2017 - requerendo que o 

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

terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica na Passagem Zezé, Bairro 

Boa Vista. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento de autoria do Ver. João Pereira nº 1927/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie com urgência a contratação de médicos para 

Unidade de Saúde Riacho Doce. Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 

305/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie adaptação física para 

portadores de necessidades especiais de todas as Unidades de Saúde; nº 306/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a instalação de um semáforo, faixa de 

pedestres e placas toponímicas, nos cruzamentos das Ruas Fernando Guilhon com a Rua 

Raimundo Barbosa, no Bairro Centro; nº 310/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie ampliação do Laboratório de Análises Clínicas; nº 311/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie ampliação do Programa de Combate a 

violência contra a mulher, criança, prostituição e trabalho infantil; e nº 312/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a ampliação dos horários de 

atendimento das creches. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Indicação de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 

023/2017 - indicando que o Prefeito Municipal providencie a implantação de um micro 

abastecimento de água na Comunidade Presente de Deus, no Bairro Santa Clara.  Não 

havendo discussão, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. Analisadas as 

matérias, não havendo oradores inscritos nos pronunciamentos finais e nem mais nada 

a ser tratado na ordem do dia.  E quando eram, precisamente, onze horas, o Senhor 

Presidente 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 
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Diretora para o cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 03 de agosto de 

2017 - 24º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 21º ano da Emancipação.- 
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