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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017.  

 

Aos dezessete 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 

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: Raimundo 

Carneiro, Pastor Ademir, Chica, Gilberto Souto, Raí, Allan Besteiro 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 quinze 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, registrou a presença dos Vereadores Neneco e João Pereira, solicitando ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: Constatando não haver 

Expediente a ser lido, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

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

Raimundo Carneiro, após as saudações iniciais a Mesa Diretora, demais Vereadores 

e pessoas presentes nessa Sessão, solicitou ao Presidente que tenham mais cautela em 

liberar o plenário dessa Casa ao Tribunal de Justiça quanto as sessões de julgamento, 

tendo em vista, recentemente a penitenciária de Marituba ter sido alvo de ataques no 
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resgate de presos, motivo pelo qual teme pela segurança da Casa, onde no ultimo 

julgamento estavam presentes apenas dois policiais militares. Recebeu informações 

que nas duas ultimas semanas houve três julgamentos. Portanto, teme pela segurança 

dos parlamentares e funcionários desta Casa que ficam a mercê de uma violência. 

Solicitou que seja encaminhado um oficio a policia militar pedindo reforços com 

maior contingente de policiais para fazer a segurança deste parlamento, dos 

funcionários e das pessoas que frequentam a Câmara Municipal.  Não havendo mais 

oradores inscritos, o senhor Presidente franqueou a palavra às Lideranças 

Partidárias constatando não haver oradores inscritos o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Matéria em Pauta: Prestação de Contas 

da Prefeitura Municipal de Marituba, referente ao exercício financeiro de 2013, 

Processo nº 1370012013-00, Projeto de Lei nº 036/2017, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 1.762, nº 1.763, nº 1.764, nº 

1.765 e  nº 1.894/2017, Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 839, nº 

844, nº 846 nº 848,  nº 887/2017, Requerimentos  de autoria do Ver. Gilberto Souto 

nº 1.359,  nº 1.360,  nº 1.361, nº 1.362, e nº 1.364/2017, Requerimentos de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro nº 1.279, nº 1.282, nº 1.285, nº 1.286 e nº 1.287/2017, 

Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 351, nº 352, nº 353, nº 354 e nº 

355/2017, Requerimentos de autoria do Ver. Salin, nº 574, nº 575, nº 577, nº 580 e 

nº 581/2017, Requerimento de autoria do Ver. Pr. Ademir nº 1.979/2017, 

Requerimento de autoria do Ver. Raí nº 1.495/2017, Indicações de autoria do Ver. 

Raí nº 018/2017 e nº 20/2017.  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: Allan Besteiro, Neneco Pastor 

Rodvaldo, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, 

Everaldo Aleixo, Raí, e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à 

discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 10 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: 
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Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Marituba, referente ao exercício 

financeiro de 2013, Processo nº 1370012013-00, responsáveis Sr. Wildson Araújo de 

Mello (Período 01/01 a 12/05/13), Sr. Olenilson Augusto Pinheiro Serrão (Período 

13/05 a 15/05/13), Sr. Francisco Oliveira Besteiro (Período 16/05 a 31/08/13) e Sr. 

Elivan Campos Faustino (Período 01/09 a 31/12/13),foi encaminhada à Comissão de 

Finanças para análise e emissão de Projeto de Decreto Legislativo, Projeto de Lei nº 

036/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre o plantio de árvores 

frutíferas em logradouros, praças, parque e escolas da rede municipal de ensino e dá 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 1.762, nº 1.763, nº 1.764, nº 1.765 e  nº 

1.894/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias, 

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 839, nº 844, nº 846 nº 848,  nº 

887/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias, 

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.359/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os títulos das terras do Loteamento Fé em Deus, 

localizado na Rua Novo Uriboca, no Bairro Uriboca, nº 1.360/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva na Escola 

João Milton Dantas, nº 1.361/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a construção de poços artesianos nas Unidades Escolares de Educação Infantil e 

Creches do Município de Marituba, nº 1.362/2017 -  requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de poços artesianos nas escolas Municipais de 

Ensino Fundamental do Município de Marituba e nº 1.364/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de conserto de bueiros danificados no 

Conjunto Marituba I na Rua Principal e outras quadras do Conjunto. Não havendo 

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

de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 1.279/2017 -  requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma piscina com adequações e formatos a 

prática da hidroterapia no Centro de Diagnóstico Inácio Kúri Gabriel, nº 1.282/2017 -

requerendo que o Prefeito Municipal providencie que seja encaminhado à SEMMA a 
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solicitação de elaboração e desenvolvimento de um projeto amplo e contínuo em 

conjunto com a população civil organizada, para o reflorestamento urbano de nossa 

cidade, com doação de mudas de árvores nativas e adaptáveis a nossa região e clima, 

anexo com folhetos explicativos ao plantio destas mudas e a importância de replantar, 

nº 1.285/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

praça no residencial Nova Decouville Bairro Decouville, com instalações de 

brinquedos infantis, aparelhamento de academia ao ar livre, quiosques e que a mesma 

contemple adequações para portadores de necessidades especiais e acessibilidade, nº 

1.286/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de uma 

área para construção de uma feira livre no Bairro Nova União, com suas devidas 

adequações, a bem de funcionar observando os critérios exigidos sobre o ponto de 

vista funcional e de higiene plena e nº 1.287/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de um Centro Municipal de Formação 

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

por unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 351/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie criação do Restaurante Popular, nº 

352/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a criação dos Jogos 

Municipais da Juventude, Terceira Idade e do Portador de Necessidades Especiais, nº 

353/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie Cursos de Qualificação 

dos Profissionais da educação Infantil, nº 354/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie Cursos de Qualificação dos Profissionais da Saúde, nº 

355/2017 -  requerendo que o Prefeito Municipal providencie Incentivo e apoio a 

Cursos profissionalizantes nos Bairros. Não havendo discussão, submetidos à votação, 

foram aprovados por unanimidade. Requerimento de autoria do Ver. Salin, nº 

574/2017, nº 575/2017, nº 577/2017, nº 580/2017, nº 581/2017. Foram retirados de 

pauta por ausência do autor das matérias. Requerimento de autoria do Ver. Pr. 

Ademir nº 1.979/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal realize durante o mês de 

Julho Amarelo, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Unidades de Saúde da 

Família (UBSF), levando a mesma as escolas e órgãos públicos do município de 
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Marituba, levando maiores informações à população, quanto a importância de ações 

voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento de hepatite. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovados por unanimidade. Requerimento de autoria do 

Ver. Raí, nº 1.495/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma Unidade Básica de Saúde para atender o Conjunto Residencial 

Albatroz e os Bairros Santa Lúcia I e II, Beira Rio e a Comunidade Campina Verde e 

adjacência, Indicações de autoria do Ver. Raí nº 018/2017 - indicando que o Prefeito 

Municipal viabilize a implantação de equipe da Guarda Municipal para garantir a 

segurança da população comerciante e patrimônio do Município no Mercado 

Municipal, localizado no Bairro Centro de Marituba, bem como as demais feiras e 

mercados e nº 20/2017 - indicando que o Prefeito Municipal providencie o serviço 

preventivo de limpeza e manutenção dos poços e da caixa d’água do Sistema de 

Abastecimento de água no Bairro São Francisco.  Foram discutidas em bloco por 

solicitação do autor Vereador Raí que na tribuna falou sobre a necessidade de 

construção de uma Unidade Básica de Saúde que atenda a população do Conjunto 

Albatroz, bem como os Bairros Santa Lúcia I e II, Beira Rio e Comunidade Campina 

Verde e adjacências. Considerou que o atendimento básico de saúde seja primordial na 

prevenção de casos de doenças mais complexas, apesar de toda a dificuldade no 

atendimento à saúde básica do ser humano, principalmente, no que diz respeito à 

população mais carente, que na maioria das vezes não consegue acesso ao 

atendimento à saúde e à medicação. Destacou que existe um Posto de Saúde no 

Conjunto Albatroz, porém o mesmo funciona em condições precárias, e com toda a 

certeza a construção de uma UBS na referida área irá atender a demanda da 

população, acrescentando que existe espaço físico para a construção da mesma, 

faltando apenas a disponibilização de recursos dentro do orçamento municipal. Quanto 

à questão da segurança na área do Mercado Municipal, considerando a demanda dos 

feirantes e da população que frequenta este espaço, disse que seja necessário 

disponibilizar um ponto de apoio da guarda municipal de Marituba, ao menos, para 

minimizar as ações dos bandidos, bem como, salvaguardar o patrimônio público, haja 
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vista que os comerciantes da área estejam à mercê da bandidagem. Ressaltou também 

sobre a importância da limpeza e de manutenção dos poços e das caixas d’água do 

sistema de abastecimento de água no Bairro São Francisco, um serviço de prevenção. 

Disse que o Prefeito vem realizando a implantação de micro sistemas de 

abastecimento de água nos bairros Novo Horizonte, Almir Gabriel, Campina Verde, 

entre outros. Lembrou que o micro sistema de abastecimento de água do bairro São 

Francisco tenha sido implantado em 1998/99, sendo projetado para atender cerca de 

quatro mil pessoas, à época, porém a população do referido bairro cresceu 

consideravelmente, e este sistema não está mais atendendo as demanda e necessidade 

da população da área. Registrou que este micro sistema possui cerca de sete poços 

perfurados, destes, um funciona normalmente e o outro funcionando precariamente, 

além de estarem cercados por diversas fossas sanitárias, sendo necessária a limpeza 

destes poços para que a população receba água de qualidade em suas casas, evitando 

problemas de saúde e acarretando mais despesas na área de saúde. Finalizou 

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

discussão, o Requerimento nº 1495/2017 e as Indicações nº 018 e 020/2017, foram 

aprovadas por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Usando a palavra, o 

Ver. João Pereira que na tribuna após saudar a Mesa diretora, demais vereadores e 

pessoas presentes nesta sessão, ressaltou o trabalho dos vereadores que não se atem 

somente nesta Casa, mas também às comunidades, aos bairros e as necessidades in 

loco da população. Esteve visitando juntamente com o Vereador Salin, o Bairro Novo 

Horizonte II, assim como reuniu com os moradores da ocupação do Canaã e o Prefeito 

Mário Filho quanto à desapropriação daquela área para que não sejam despejados. 

Solicitou apoio diante da importância desse movimento em favor daquela 

comunidade. A população precisa exigir uma providencia e que possam contar com os 

vereadores. Em aparte o Vereador Gilberto Souto afirmou que no dia 16 de 

setembro haverá uma reunião com a comunidade local e o prefeito Mário filho para 

definirem os termos da desapropriação, pois a nossa casa e a família é o nosso bem 
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maior. Em aparte o Vereador Raí esclareceu que o Vereador é representante da 

população e a caminhada de cada um é importante junto à população que muitas das 

vezes esbarra no orçamento do município, como o planejamento do PPA, LDO e 

LOAS, onde muitas das vezes fica tolhido de requerer melhorias para alguns bairros 

que não foram contemplados no orçamento, motivo pelo qual pede a participação da 

população para que comuniquem as suas necessidades, e posteriormente a 

contemplação das mesmas, as solicitações serão fiscalizadas junto ao executivo para 

que vejam se realmente foram colocados em prática. Desejou que o Vereador João 

Pereira continuasse sua caminhada e que possa dar o poio aos munícipes. Concluiu o 

Vereador João Pereira falando da importância dos movimentos sociais para jovens e 

crianças necessitadas, em que se façam presentes os vereadores, pois quanto mais à 

população se unir, melhor será o resultado. Aproveitou o ensejo para parabenizar a 

equipe do corpo de bombeiros liderado pelo Tenente Emerson Palheta que fez um 

excelente trabalho diante de um sinistro na serraria abandonada do Bairro São 

Francisco e preocupados com a população nas adjacências, sendo responsáveis com as 

pessoas que moram naquela localidade. Agradeceu e manifestou o seu apoio ao 

Prefeito que está empenhado em resolver os problemas do município. Por sua vez o 

Vereador Pastor Ademir na tribuna após as saudações de praxe disse que, nos 

últimos anos, podemos observar a devastação da natureza, inclusive, no município de 

Marituba pela ação do homem, com reações negativas, sumíramos igarapés, apareceu 

o lixão. Solicitou o apoio dos pares pela aprovação do projeto de lei de sua autoria, 

que visa a preservação do verde neste Município, bem como, a vida da população. 

Destacou que o trabalho precisa ser incansável na questão do lixão. No ensejo o 

Vereador Pastor Rodvaldo após saudar a Mesa Diretora e demais pares e pessoas 

presentes, primeiramente demonstrou a sua preocupação como igreja e como 

parlamentar junto às crianças, jovens e adolescentes. Não sendo fatalista, mas falando 

do que já está escrito na Bíblia, porém há que ver também o contexto social e 

psicológico, onde jovens vivem uns caos psicológicos e procuram apoio na igreja, pois 

as famílias não mais conseguem viver integrados e está cada vez mais a margem da 
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sociedade. Motivo pelo qual pede que seja agilizada junto as comissões a aprovação 

do projeto “Construindo Valores”, pois teve noticia que em algumas escolas, crianças 

estão sendo incentivadas a fazer troca de sexo. Perguntou o que será feito daqui a dez 

anos onde crianças estão sendo criadas sem o apoio dos pais, quando deveriam 

construir um caminho para quem virá depois deles. Salientou a preocupação citada por 

Rui Barbosa há anos atrás a cerca de: “Enquanto prosperar a desonra, a injustiça e 

agigantar-se a maldade nos homens, as pessoas terão vergonha de serem corretas”. 

As pessoas vivem a vergonha de ser corretor, de honrar pai e mãe, pois são 

desqualificados e afastados do convívio social, mudando a sua maneira correta de 

pensar. E como igreja, estamos fazendo o máximo para resgatar futuras gerações. Não 

precisa ser profeta para ver no hoje o que pessoas serão no amanha. Precisamos ver o 

meio, o que assistem e o que se permitem ser. A Bíblia tem resposta para tudo e 

ensina o caminho a não se desviar, como diz em Deuteronômio Capitulo seis em que 

“Todo pai e mãe, quando estiverem com os filhos, encucaras essas palavras e os farás 

entender o temor do respeito e princípios de valores à mesa, no caminho, faça-o 

compreender”. Hoje os pais são ocupados e os confiam às escolas. Pediu a Comissão 

de Justiça na pessoa do Vereador Raí que agilize a emissão do relatório, pois já falou 

com o Prefeito que a Secretaria de Missões em São Paula irá doar 50 mil exemplares 

da cartilha e que não irá ensinar somente religião, mas sim o fazer sentir bem. 

Precisamos ensinar valores, além da religião, pois Deus estará onde se permitirá estar. 

O município não terá despesas, as cartilhas serão distribuídas gratuitamente. A igreja 

Quadrangular irá distribuirá as cartilhas. Convidou os excelentíssimos vereadores a 

participarem do congresso jovem que será realizado no dia 19/08/2017 no Ginásio 

Mangueirinho, onde mais de um mil e seiscentos jovens de Marituba, cerca de dois 

mil jovens da área metropolitana  participarão do evento e o prefeito doará cerca de 

oito ônibus para levarem os jovens até o local, bem como outros feitos que estão 

promovendo junto as delegacias com reuniões com detentos, com batizados, como foi 

instalado o Instituto Teológico no presídio de Americano para ensinar aqueles que 

queiram aprender. O projeto Cem Por Cento Liberdade está fazendo sua parte em 
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ajudar também a família do detento, como a arrecadação de tinta para pintar as celas 

do presídio. Pediu o apoio da Casa para combater as causas e não os efeitos do mal 

para com as crianças e jovens. Que Deus seja glorificado junto às pessoas 

necessitadas. Pediu o apoio dos pares na construção de valores.  Não havendo mais 

oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia.  E quando eram, 

precisamente, dez horas e dezesseis 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 

cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 17 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- 
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