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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017.  

 

Aos dez 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, interinamente, o Vereador Alan Besteiro, 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: Chica, João Pereira, Raimundo 

Carneiro, Pastor Ademir, Allan Besteiro, Boni e Everaldo Aleixo. 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 dezessete minutos, em 

nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, solicitou, 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: Comunicado nº CM 160849/2017, do Ministério da Educação, Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros 

para programas ligados ao referido fundo no município; Convite do Abrigo João Paulo II 

convidando os senhores Vereadores a participarem da Missa de Ação de Graças pela 

comemoração do Dia dos Pais, a ser realizada no dia 11.08.2017 às 09h00min na capela do 

Abrigo. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da palavra, o Vereador João 

Pereira, após as saudações iniciais externou sobre as politicas publicas que estão sendo 

executadas no município. Falou que participou da 9ª Conferencia de Assistência Social 
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realizada no CRAS Emanoel Rocha sobre as garantias de fortalecimento do SUAS – 

Sistema Único de Assistência Social quanto o cerceamento dos direitos sociais do cidadão 

municipal, tendo a possibilidade de fazer um controle social das garantias de direito e  

fortalecimento único sociais. Parabenizou os que dirigiram o evento, o qual foi um sucesso. 

Citou alguns itens que contemplam o município, tais como: Criação de órgão permanente 

de formação e capacitação para trabalhadores SUAS e demais trabalhadores do sistema de 

garantia de direitos; Fortalecimento da politica de vigilância sócio assistencial para que 

funcione de acordo com o que determina a PNAS de modo que a produção e a 

sistematização de informações sobre as situações de vulnerabilidade e risco possam 

contribuir com o fortalecimento das ações do CRAS, CREAS e UNAI; Ampliar o 

quantitativo de trabalhadores SUAS e melhorar a infraestrutura dos equipamentos da 

assistência social (Transporte, internet, telefone, etc...) para que possam efetivar o trabalho 

de atendimento e acompanhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social; 

Criação de um novo CREAS e Centro POP; Realizar articulação com a SEDETER a fim de 

fazer o levantamento do ramo das empresas e instituições publicas instaladas no município 

para viabilizar o acesso a cursos profissionalizantes gratuitos para as diferentes faixas 

etárias com ênfase no programa jovem aprendiz; Ampliar o numero de trabalhador SUAS a 

fim de proporcionar melhorias de atendimento e acompanhamento sócio assistencial mais 

humanizado; criação de um calendário de reuniões e planejamentos Inter setoriais de 

integração das politicas municipais a fim de conhecer, articular e fortalecer a defesa e 

garantia dos direitos sócio-assistenciais; Fortalecer a implementação dos benefícios 

eventuais no município, haja vista que a Lei Municipal já foi aprovada; Democratização da 

informação a torna-la mais acessível aos usuários por meio da criação de novos espaços 

para debates em fóruns, conselhos, associações, dentre outros; Implantação de uma 

plataforma digital Web Site para divulgação e informação das ações e serviços sócio 

assistenciais (CRAS, CREAS, UNAI, REDE SOCIOASSISTENCIAL) para melhor 

interação e participação dos usuários. Portanto essas são as propostas onde teve a 

participação efetiva da população. Ressaltou a pessoa do Prefeito Mário Filho que afirmou 

já estarem colocando em prática algumas implantações em beneficio da população. Não 

havendo mais oradores inscritos, o senhor Presidente franqueou a palavra às Lideranças 
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Partidárias. Com a palavra, o Vereador Salin, líder do Governo, após as saudações 

iniciais informou que às 16h do dia 11/08/17, será inaugurado a UPA 24h de Marituba, 

localizada no Bairro Almir Gabriel, destacando que a mesma se prolongou por cerca de sete 

anos, em virtude de alguns processos, mas o Prefeito Mário Filho conseguiu destravar estes 

processos e os recursos forma liberados para a conclusão da UPA 24h. Disse que esta obra 

dará nova cara para o referido Bairro, principalmente no atendimento à população. 

Acrescentou que passou por diversos governos neste Município, foi secretário municipal de 

obras e de urbanismo e, neste governo atual, as coisas estão melhorando com frentes de 

trabalho em diversos Bairros, citando que o Riacho Doce está com cerca de setenta por 

cento das obras prontas para receber o asfaltamento; Campina Verde; São José, onde 

algumas ruas já estão asfaltadas; União, as máquinas já estão iniciando os serviços; assim 

como no Bairro Novo Horizonte. Disse que o Prefeito Mário Filho está atendendo a 

demanda da população e dos Vereadores, apesar de todas as dificuldades. Ressaltou que 

muito ainda precisa ser feito, mas os trabalhos já foram iniciados. Registrou que o bairro 

onde reside já possui água encanada. Considerou que seja importante divulgar as ações do 

Governo Municipal, acrescentando que a inauguração da UPA 24h seja um grande avanço 

para o Município de Marituba na área da saúde e que o Hospital de Urgência e Emergência 

“Augusto Chaves Rodrigues”, será transformado em Hospital Municipal. Em aparte, o Ver. 

João Pereira disse que, com a inauguração da UPA 24h, quem ganha seja a população de 

Marituba, destacando que o sistema de saúde será melhorado neste Município. Registrou 

que a localização geográfica da UPA 24h está sofrendo algumas criticas, mesmo assim, irá 

atender um grande número de pessoas, e apesar da sua localização não sofrerá influência no 

atendimento, suprindo a necessidade e a demanda da população. Retomando seus 

pronunciamentos, o Vereador Salin declarou acreditar que o Município de Marituba 

poderia receber mais uma UPA 24h para suprir a demanda, acrescentando que antigamente 

os moradores do Bairro Riacho Doce, com vinte e oito anos de existência, se deslocavam 

para as unidades de saúde do centro de Marituba, considerando que seja uma questão de 

consciência, pois a UPA 24h esteja bem equipada, instalações excelentes, e terá 

atendimento de primeira qualidade. Por sua vez, o Ver. Raimundo Carneiro, líder do PSD, 

na tribuna falou dos cinco vereadores que compõem a bancada e do que estão fazendo pelo 
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crescimento deste município. Aproximadamente há três anos o Governo municipal foi 

assumido pelo prefeito Mário Filho que afastou de vez os fantasmas da UPA, do Ginásio, 

abastecimento de água no Bairro Belo Horizonte, Creches sem funcionamentos ou com 

obras paradas, passarela destruída por falta de manutenção e muitas outras obras 

abandonadas. Infelizmente ainda há pessoas que não querem elogiar ou reconhecer nas 

redes sociais o que está sendo feito de fato, como exemplo a inauguração da UPA que 

segundo a Secretaria de Saúde, no Brasil há 58 unidades de pronto atendimento que estão 

paradas e o governo federal não dá a contrapartida para seu funcionamento. Já em Marituba 

o prefeito vai inaugurar com recursos próprios do município, bem como está sendo feito o 

asfaltamento de vários bairros que há anos não recebia nenhum tratamento, tais como, 

Bairros Mirizal, Nova União, Parque das Palmeiras, Imperial, São Pedro, Novo Horizonte, 

entre outros, como a reforma e recuperação de postos de saúde e creches. Ressaltou que 

ainda há uma pequena parcela politica que não reconhece a totalidade dos feitos já 

realizados. Pediu que essas pessoas fossem iluminadas e possam reconhecer o que está 

sendo concretizado no município, ainda falta muito a ser feito, mas também muito já fora 

feito. Agradeceu aos pares da bancada em apoiar a administração do prefeito Mário Filho. 

Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a leitura da Matéria em Pauta: Requerimentos nº 1.577, 1.579, 1.580, 1.752 e 

1.758/2017, de autoria do Vereador Mello; Requerimentos nº 249, 250, 1.271, 1.272 e 

1.273/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 345, 348, 349 e 

350/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimentos nº 513, 567, 571, 572 e 

573/2017, de autoria do Vereador Salin; Requerimentos nº 1.483, 1.510 e 1.818/2017, de 

autoria do Vereador Raí; Requerimentos nº 1.359, 1.360, 1.361, 1.362 e 1.364/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimentos nº 830, 832, 834, 836 e 837/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito; Requerimentos nº 1.974, 1.975, 1.976, 1.977 e 1.978/2017, 

de autoria do Ver. Pastor Ademir; Requerimento nº 1.987/2017, de autoria do Ver. Pastor 

Rodvaldo; Requerimentos nº 1.983 e 1.985/2017, de autoria do Ver. Neneco; Indicações 

nº 019 e 021/2017, de autoria do Vereador Raí; Indicação nº 027/2017, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, Indicação nº 029/2017, de autoria da Vereadora Chica e Moção nº 

003/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro. Lida a matéria, o Senhor Presidente solicitou 
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ao Primeiro Secretário que fizesse nova verificação de quórum para dar início à ordem do 

dia, constatando-se as presenças dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, Manelzinho Rocha, 

Neneco, João Pereira, Salin, Mello, Helder Brito, Pastor Ademir, Chica, Raimundo 

Carneiro, Raí, Allan Besteiro e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à 

discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 03 de agosto 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 Vereador Mello nº 1.577 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao 

setor competente, asfaltamento e limpeza da Rua 02 de Junho, localizada no Bairro União; 

nº 1.579 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente, a reforma e 

manutenção em geral da Escola Santo Amaro, localizada na Passagem São Francisco, no 

Bairro Riacho Doce; nº 1.580 -  requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a reforma e manutenção em geral da Escola Paulo Freire, localizada no 

Bairro São Pedro; nº 1.752 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a limpeza e manutenção da Travessa São Joaquim, no Bairro São 

Francisco; e nº 1.758/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção 

de calçadão, limpeza, serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica e 

iluminação da Rua Liberdade, no Bairro Novo Horizonte 2. Não havendo discussão, 

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

Ver. Raimundo Carneiro nº 249/2017, a matéria foi retirada de pauta por solicitação do 

autor, por conflitar com matéria aprovada nesta Casa de Leis, de autoria do Vereador Raí; 

nº 250 - 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 Travessa Santo Amaro, perímetro entre Rua da 

Cerâmica e Rua Oeste; nº 1.271 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente, a execução de serviços de revitalização de pintura e colocação de sinalização 

prévia na vertical e horizontal das lombadas físicas, na extensão da Rua Jovelina Morgado, 

no perímetro entre BR 316 e Rua do Fio, no Bairro Novo; nº 1.272 - requerendo que o 

Prefeito Municipal, determine ao setor competente, a execução de serviços de revitalização 

de pintura e colocação de sinalização prévia na vertical e horizontal das lombadas físicas, 
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na extensão da Rua da Cerâmica, no perímetro entre BR 316 e Oitava Rua, no Bairro São 

Francisco; e nº 1.273/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente, a execução de serviços de revitalização de pintura das lombadas físicas, na 

extensão da Rua Alfredo Calado, no perímetro entre BR 316, Bairro Decouville, e Rua 

Santo Antônio, Bairro Santa Lúcia I. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade.  Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 345 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie contratação de médicos com 

especialidades que não tem no Município; nº 348 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a criação de Parque de Recreação Infantil nas comunidades; nº 349 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie Criação do Cinema Municipal; e nº 350 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a criação do Teatro Municipal. Não 

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

Requerimentos de autoria do Vereador Salin nº 513 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie terraplenagem, asfalto, iluminação, limpeza e drenagem do Bairro Riacho 

Doce, interligando Raul Aguilera e Lírio do Vale, saindo para o Bairro Canaã; nº 567 - 

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

integral no Bairro Novo Horizonte; nº 571 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma escola de segundo grau (ensino médio) no Bairro São João 

(Pato macho); nº 572 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie uma praça de 

alimentação no Ginásio de Marituba, com barracas padronizadas e ampla área de lazer e nº 

573/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma escola 

em tempo integral no Bairro Uriboca. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador 

Salin disse que adentrou com cinco matérias visando melhorias e qualidade de vida para a 

população deste Município, pois este seja o papel do Vereador. No que se refere aos 

serviços de Terraplenagem, drenagem, asfaltamento, limpeza e iluminação pública na Rua 

Raul Aguilera e na Rua Lírio do Vale, considerou importante a realização dos serviços 

tendo em vista a interligação do Bairro Riacho Doce ao Bairro Canãa. Disse que as 

máquinas já estão no local realizando os trabalhos com cerca de setenta por cento 

concluídas. Com relação as Escolas de Tempo Integral no Bairro Novo Horizonte e outra no 

Bairro Uriboca, considerou que a diferença esteja no horário de entrada e de saída das 
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crianças, de 07h às 18h, ou seja, as crianças usufruem o dia inteiro de tudo que a escola 

pode oferecer. Informou que no Bairro Direcional será inaugurada uma Escola de Tempo 

Integral. Quanto à questão da Escola de Ensino Médio no Bairro São João, salientou que a 

referida área necessita desta escola para atender a demanda local e adjacências. Com 

relação à Praça de alimentação com barracas padronizadas na área do Ginásio de Esportes 

de Marituba, disse que esteja na hora de olhar com mais carinho para os pequenos 

comerciantes, dando condições atender melhor as pessoas que utilizam este espaço. 

Finalizou solicitando o apoio dos pares pela aprovação de suas matérias. Não havendo mais 

discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 513, 567, 571, 572 e 573/2017, 

foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Raí nº 1.483 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola de Ensino 

Fundamental que possa atender os estudantes das Comunidades Marituba I, Mário Couto, 

Mirizal, Guarasuco, Beira Rio e Campina Verde; nº 1.510 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção e a implementação efetiva do Espaço Recreativo 

denominado de Orla da Pedreirinha, no Bairro Pedreirinha; nº 1.818 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de duas lombadas na Rua São Lázaro, em 

frente ao Colégio Dom Calábria, Bairro São Francisco. Não havendo discussão, submetidos 

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

Souto, nº 1.359, 1.360, 1.361, 1.362 e 1.364/2017, foram retirados de pauta por ausência do 

autor das matérias. Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 830 - 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, Travessa Brasília, 

Bairro Dom Aristides; nº 832 - 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 Cristo, Bairro Dom Aristides; nº 834 - 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 Nova, Bairro 
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Dom Aristides; nº 836 - 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 Avenida Souza Araújo, Bairro Dom Aristides; e nº 837/2017 - 

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 Célio Mota, 

Bairro Dom Aristides. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Pastor Ademir nº 1.974 - requerendo que 

o Prefeito Municipal determine a fixação de placas advertindo a proibição de vendas de 

substâncias inalantes e tóxicas a menores de idade, em estabelecimentos que comercializam 

tais produtos; nº 1.975 - requerendo que o Prefeito Municipal instale um televisor e um 

aparelho de DVD nas duas enfermarias da Pediatria do Hospital de Urgência e Emergência 

Dr. Augusto Chaves; nº 1.976 - requerendo que o Prefeito Municipal instale um bebedouro 

na Pediatria do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves; nº 1.977 - 

requerendo que o Prefeito Municipal faça adaptação no banheiro da Pediatria do Hospital 

de Urgência e Emergência introduzindo um fraldário e banheira para utilização no banho 

dos bebês, e nº 1.978/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal intensifique a campanha 

do Outubro Rosa, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Unidades de Saúde da 

Família (UBSF), levando a mesma às escolas e órgãos públicos do Município de Marituba. 

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

Requerimento de autoria do Ver. Pastor Rodvaldo nº 1.987/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal realize oficinas de Libras em espaços públicos municipal, para atender 

os docentes interessados, divulgar folhetos de formato com o alfabeto em Libras. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos, 

de autoria do Ver. Neneco nº 1.983 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a execução de serviços de abertura de ruas, iluminação pública, 

drenagem, terraplenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e calçamento no Residencial 

Nova Esperança, Bairro Parque Verde e nº 1.985/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma sala para realizar 
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reuniões dos Agentes Comunitários de Saúde da USF José Coelho Serrão, no Bairro Boa 

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

Indicações de autoria do Vereador Raí nº 019 - indicando que o Prefeito Municipal 

providencie a doação de um terreno localizado no Conjunto Albatroz I, para a construção da 

Igreja Católica Divina Misericórdia, no Bairro Santa Lúcia e nº 021/2017 - indicando que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, pintura interna, externa e arredores da estrutura da 

caixa de água no centro de Marituba. Não havendo discussão, submetidas à votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Indicação de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 027/2017 - 

indicando que o Prefeito Municipal providencie, através da Secretaria Municipal de 

Agricultura, a criação do “Espaço do Agricultor Familiar”. Na tribuna discutiu o autor da 

matéria que falou que por mais que o município seja o participante da área metropolitana e 

considerado urbano, há áreas agrícolas dentro do município que precisam de atenção como 

os bairros Uriboca, Campina Verde, Riacho Doce, Bela Vista dentre outros, onde o morador 

possui um espaço em sua moradia para o manejo da agricultura familiar e por falta de 

informação a secretaria acaba retirando esse agricultor das feiras locais. As quintas-feiras 

feiras o município recebe agricultores de outros municípios para comercializar seus 

produtos no mercado municipal enquanto os agricultores locais ficam sem espaço. Portanto 

a secretaria de agricultura precisa ter cuidado e dar espaço, respeitando o nosso pequeno 

agricultor, motivo pelo qual pede um espaço diferenciado para que possam comercializar 

seus produtos. Em aparte, o Vereador Raí falou que no Bairro são Francisco tem uma 

grande produção de frutas e legumes, mas que já foi solicitado uma seção de uma área 

destinada para a comercialização bem como a EMATER está implementando alguns 

projetos a cerca dos agricultores locais, parabenizou o autor dando um feedback a cerca do 

assunto. Em aparte, o Vereador Salin parabenizou a iniciativa em priorizar os munícipes. 

Falou que esteve com o Secretário Nilson Serrão falando a cerca do assunto, sendo 

favorável a criação do espaço do agricultor local, pois nos bairros Canãa e Riacho Doce há 

muitas famílias que vivem da comercialização do que plantam. Demonstrou o seu apoio à 

Indicação. Retomando sua discussão, o Vereador Manelzinho agradeceu a todos pedindo o 

apoio dos pares na aprovação. Não havendo mais discussão, submetida à votação, a 

Indicação nº 027/2017 foi aprovada por unanimidade. Indicação de autoria da Vereadora 
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Chica, nº 029/2017 - indicando que o Prefeito Municipal determine ao setor competente, a 

conclusão e a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Almir 

Gabriel. Em discussão, a autora da matéria, a Vereadora. Chica falou sobre a UPA 24h 

lembrando que, em 2009/2012, o Ministério da Saúde e o Governo Federal, incentivaram a 

implantação de UPA – Unidades de pronto atendimento, nos Estados e Municípios. Em 

abril de 2009, foi aprovado requerimento, nesta Casa de Leis, de autoria do Vereador 

Francisco Besteiro, à época, em conjunto com esta Vereadora, solicitando a implantação de 

uma UPA 24h neste Município, na legislatura seguinte, 2013, outros requerimentos, 

também de autoria dos referidos Vereadores, solicitavam a conclusão das obras e 

inauguração da UPA 24h. Em outubro de 2013, o Ver. Pastor Ademir solicitou ao gestor 

municipal limpeza da UPA 24h, bem como, a contratação de um vigia, porém a mesma 

continuou abandonada. Externou sua satisfação, destacando que na gestão do Prefeito 

Mário Filho a UPA 24h está sendo concluída e inaugurada, bem como a liberação de 

recursos. Considerou que, muitas vezes, somos egoístas, a UPA 24h trará benefícios e 

melhorias no atendimento à saúde, principalmente, após a instalação deste lixão em 

Marituba. Ressaltou que o Hospital de Urgência e Emergência será transformado em 

Hospital Municipal, evitando que a população se desloque para outros municípios. 

Registrou que os críticos nunca fizeram nada nos governos anteriores e nem por este 

município. As críticas sejam porque a UPA 24h está sendo inaugurada por esta gestão. 

Considerou que os méritos devem ser dados para quem de direito, independente de bandeira 

partidária. Finalizou agradecendo aos pares que, à época, votaram e aprovaram sua matéria 

anteriormente. Não havendo mais discussão, submetida à votação, a Indicação nº 029/2017, 

foi aprovada por unanimidade. Moção de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 003/2017 - 

solicitando que esta Casa de Leis encaminhe a presente Moção de Votos de Congratulação à 

Senhora Mariane Beatriz Oliveira Gonçalves, jogadora do Pinheirense, Campeã Brasileira 

de Futebol Série A2. Discutiu o autor, na tribuna, parabenizou à campeã brasileira de 

futebol feminino, cidadã maritubense, filha de José Arimatéia Ferreira Gonçalves e 

Cristiane de Souza Oliveira, motivo pelo qual pede a congratulação a qual carrega a 

bandeira de Marituba, sendo jogadora do Pinheirense Esporte Clube de Icoaraci. Em 

aparte, o Vereador Raí fez uma pequena observação quanto à valorização dos filhos de 



         ESTADO DO PARÁ   

  PODER LEGISLATIVO 

   CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

11 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

Marituba que carregam a responsabilidade de representar o município como a jogadora 

Mariane que mesmo diante das dificuldades chegou ao ápice da vitória. Pediu que a moção 

fosse estendida ao clube do Pinheirense assim como as demais jogadoras que levam a 

bandeira do Estado à vitória nacional. Retomando sua discussão, o Ver. Allan Besteiro 

acatando o pedido de fazer a emenda incluindo a congratulação ao Clube do Pinheirense. 

Em discussão, a Vereadora Chica acrescentou que para uma jogadora de futebol que saí de 

um Bairro carente, conquistar um título nacional, o caminho percorrido seja muito árduo. 

Disse que, no Bairro São João, muitas crianças treinam visando jogar num clube de 

expressão. Considerou a importância de apoio as escolinhas de futebol dos bairros, de onde 

podem sair grandes profissionais como a jogadora Mariane Beatriz Oliveira Gonçalvez, que 

iniciou seus passos na Desportiva. Considerou a necessidade de incentivo e apoio da 

secretaria municipal de cultura, esporte e lazer nos bairros para alcançar melhores 

resultados. Destacou ainda que outro talento deste município seja o Márcio Diogo, 

treinando no Clube da Tuna Luso Brasileira, além de outro jovem que está jogando fora do 

Brasil. Finalizou parabenizando a iniciativa do autor da matéria, concordando de que a 

moção seja estendida a todo o time do Pinheirense Esporte Clube. Não havendo mais 

discussão, submetida à votação, a moção nº 003/2017, foi aprovada por unanimidade. 

Analisadas as matérias, o Senhor presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores 

nos pronunciamentos finais. Usando a palavra, o Ver. Pastor Ademir que na tribuna após 

saudar a Mesa diretora, demais vereadores e pessoas presentes nesta sessão, lembrou-se da 

responsabilidade de um pai, neste momento homenageou todos os pais presentes, quando 

crianças o pai aplaudia, quando adolescentes, ensinava a diferença ente o bem e o mal, que 

impunha limites e quando adultos orientava dando apoio e conselhos. Parabenizou a todos 

os pais do município, pois a importância de um pai é estar presente na vida de seus filhos e 

principal mestre de sua família, saudou a todos os pais presentes dando a bênçãos de Deus a 

todos. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia.  

E quando eram, precisamente, dez horas e trinta e dois minutos, 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 Diretora para o 
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cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 10 de agosto 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 
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