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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017.  

 

Aos trinta e um 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. Composta a 

Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, 

Alan Besteiro, Manelzinho Rocha, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Wildson Mello, 

Manoel Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, José Bonifácio 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 quarenta e cinco 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 encontrava no caderno dos 

Vereadores e na Secretaria da Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente, justificou a 

ausência dos Vereadores Raí e Helder Brito, solicitando ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura do Expediente, o qual informou não haver Expediente a ser lido. Na 

ocasião, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da palavra, o Vereador João Pereira após as 

saudações de praxe falou sobre santidade, sobre pessoas que praticam a caridade e o bem 

sem olhar cor ou condição social, buscando uma sociedade melhor, mas que ficam no 

anonimato. Disse que os Servos da Divina Providência trabalham a caridade desde 1992, 

estrangeiros que vieram e olharam para Marituba com bons olhos, como o senhor Marcelo 

Cândia, médico, grande empresário italiano que vendeu tudo o que tinha e veio se 

estabelecer no Brasil, começando por Macapá com os hansenianos. Acrescentou que a 

pedido de Dom Aristides Pirovano veio para Marituba, fundando o Hospital Dr. Marcelo 

Cândia, sendo chamado de louco pelos seus amigos, ao largar tudo e vir para o Brasil, 

mas depois reconheceram que tudo era em honra de Jesus Cristo e passaram a ajudar nas 

benfeitorias. Destacou que Marcelo Cândia faleceu ainda jovem, deixando seguidores que 

criaram a Fundação Amigos do Dr. Marcelo Cândia, propondo dar continuidade as obras 

no Brasil. Destacou que atualmente esta fundação financia a escola profissionalizante 
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Dom Aristides Pirovano, escola de primeira qualidade; financia a ampliação da Instituição 

Nossa Senhora da Paz; construiu o ginásio da Escola Dom Calábria; reforma do telhado 

da Escola São José; além de outros feitos neste Município. Externou votos de pesar à 

família do Sr. Marco Iva, que faleceu aos 63 anos, vítima de uma queda, deixando um 

grande legado. Solicitou que fosse encaminhada uma moção de pesar à família. Informou 

que participou da posse dos conselheiros tutelares do Município de Marituba, que foram 

eleitos na Conferência Municipal de Saúde. Declarou acreditar que o controle social seja 

um importante instrumento de gestão, sendo necessário um acompanhamento deste 

trabalho. Externou satisfação com os pronunciamentos do Prefeito Mário Filho que 

destacou que a saúde seja única, sem divisões, e o que estiver errado precisa ser 

denunciado; o que serve também para as demais áreas deste Município. Informou que 

participou do lançamento do Projeto Quintais Produtivos Agroecológicos, o qual será 

implementado na Fazendinha Esperança, sendo um projeto do Instituto Pauliceia, 

financiado pelo BASA em parceria com a Prefeitura Municipal de Marituba através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação, 

levando a possibilidade de geração de renda para a comunidade o Bairro São Francisco. 

Informou que haverá formação pedagógica para mais de trezentos colaboradores no dia 

01/09/2017.  Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador Boni, 

que assumiu a Vice-Presidência. Por sua vez, a Vereadora Chica na tribuna após saudar 

a Mesa Diretora e demais pessoas presentes no plenário fez algumas colocações a cerca 

do aterro sanitário quanto a um encontro realizado na Associação Agrícola do Bairro 

Uriboca com a presença do prefeito Mário Filho, o qual esclareceu aos moradores tanto 

dos Bairros da Campina, Uriboca e outros, os quais fizeram cobranças principalmente 

quanto à saúde, de que os postos de saúde estariam sem medicamentos básicos e que não 

seriam suficientes para atender as pessoas, pois enquanto o lixão não for retirado do 

município, a falta de medicamento irá ocorrer devido a grande demanda de doenças 

pulmonares provenientes do lixão. O Governo Estadual precisará tomar uma providencia 

urgente. A população precisa se mobilizar para retirar o lixão. Convidou a todos a 

participarem de mais uma reunião a ser realizada neste dia às dezesseis horas na 

Associação Agrícola. O Ministério Público se pronuncia dizendo que a saúde do 

município aos arredores do lixão está um caos atingindo também outros municípios 

vizinhos e que a tendência é piorar. Parabenizou a Diretoria e os alunos da Escola Albert 

pela iniciativa de fazer uma campanha de combate contra o lixão, os quais devem ser 

estendidos à Secretaria de Educação e outras escolas. Precisam focar no lixão, pois a 

população terá sérios problemas não só de saúde. Em aparte, o Vereador Mello falou que 

o Ministério Público emitiu um laudo, possivelmente mais um paliativo, e que por certo 

vão empurrar o assunto. Pediu que os vereadores em conjunto cobrassem providencias 

junto ao poder judiciário. O Prefeito confirmou que não haverá falta de medicamento e se 

está ocorrendo é por falta de gerenciamento da gestora dos postos de saúde. Parabenizou a 
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luta incansável da vereadora. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha também 

parabenizou a vereadora Chica dizendo que precisam cobrar mais energicamente o “fora 

lixão”, pois a população tem feito a sua parte, mas todos sabem que falta vontade politica. 

Enquanto não houver outro empreendimento para tratar o lixo metropolitano, infelizmente 

este Lixão não vai sair do município. Não adianta ordem judicial, pois recorrem a outras 

esferas judiciais, com a justificativa de não haver outro local para colocar os resíduos. A 

luta e o objetivo são de procurar outro empreendimento. Solidarizou-se a Vereadora pela 

iniciativa, pois também é testemunha das queixas pela falta de medicamento e que 

procede a preocupação. Concluiu a Vereadora Chica agradecendo o apoio dos pares. 

Falou também de algumas ruas que começaram o asfaltamento e não fora concluído, a 

população cobra, muitas das vezes é mesmo por falta de gestão dos secretários, mas nada 

que não possa ser resolvido pelo Prefeito. Solicitou ao Líder de Governo que interceda 

para que os gestores estejam sempre atentos às instruções do Executivo em atender a 

população. Convidou a todos a prestigiarem os desfiles escolares que começam no dia 

primeiro de setembro no Bairro São João, aos vereadores estejam presentes na Rua São 

João para acompanhar o desfile escolar em comemoração ao dia da “Raça”. Pediu o apoio 

de todos, pois não vão parar com os protestos que se fazem necessários para tirar o Lixão 

deste município. No ensejo, o Vereador Pastor Ademir após as saudações iniciais 

destacou que participou da posse dos novos conselheiros tutelares deste Município, 

inclusive, com a oportunidade de dar posse a um deles. Destacou que o Prefeito Mário 

Filho esclareceu que nem tudo pode ser feito como num passe de mágica, mas sim com 

trabalho, insistência, como seja o caso da retirada do lixão. Solicitou o apoio dos pares 

pela aprovação de seus projetos. Não havendo mais oradores inscritos nos 

pronunciamentos iniciais, o Senhor Presidente franqueou a palavra às Lideranças 

Partidárias. Assomando à tribuna, o Vereador Salin, líder do Governo, na tribuna falou 

do laudo emitido pelo Ministério Público o qual pediu que o mesmo acompanhasse a 

visita ao lixão para cobrar às pessoas responsáveis, principalmente o Governo do Estado 

que ainda não teve uma alternativa para resolver essa situação. Quanto ao Bairro Campina 

Verde onde há moradores insatisfeitos, os quais o Prefeito atendeu a colocação de 

iluminação publica e asfaltamento de algumas ruas, porém são 28 bairros no município e 

há dificuldade em atender a todos. O serviço está sendo feito, porém a população precisa 

ter paciência. O Prefeito está se reunindo com as Lideranças Partidárias para esclarecer 

que está buscando recursos para poder estender os serviços com mais brevidade, como no 

momento o Prefeito está em Brasília em busca de verbas para o CER – Centro 

Especializado em Reabilitação e Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais. 

Quanto aos postos de saúde, de fato o problema é a falta de gestão, pois há medicamentos 

nos mesmos.  Em aparte, o Vereador João Pereira somou-se ao pronunciamento do 

Vereador Salin para ratificar de que o Prefeito e os vereadores estão nas ruas trabalhando 

e a sociedade civil está exigindo cada vez mais a melhoria das ruas, das escolas e postos 
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de saúde. Ainda falta muito a ser feito, mas estão todos imbuídos de boa vontade para 

melhorar o município. Em aparte, a Vereadora Chica agradeceu a atenção do Prefeito e 

falou das frentes de trabalho que se fazem necessárias, pois os Vereadores e o Prefeito são 

cobrados pela população. Concluiu o Vereador Salin afirmando que muito já foi feito, 

como a UPA que foi concluída com recursos próprios do município e tem certeza que o 

Prefeito irá sanar pouco a pouco os problemas de Marituba. Não havendo mais oradores 

inscritos o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da 

Matéria em Pauta: Projeto de Resolução nº 02/2017, da Mesa Diretora; Projeto de Lei 

nº 021/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Projeto de Lei nº 025/2017, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Projeto de Lei nº 029/2017, de autoria do Ver. Pastor 

Rodvaldo; Projeto de Lei nº 030/2017, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Projeto de Lei 

nº 031/2017, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Projeto de Lei nº 036/2017, de autoria do 

Ver. Pastor Ademir; Requerimentos nº 1.762, 1.763, 1.764, 1.765, e 1.894/2017, de 

autoria do Vereador Mello; Requerimentos nº 839, 844, 846, 848 e 887/2017, de autoria 

do Ver. Helder Brito; Requerimentos nº 574, 575, 577, 580 e 581/2017, de autoria do 

Vereador Salin; Requerimentos nº 313, 314, 315 e 328/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro; Requerimentos nº 001, 1288, 2083, 2039 e 2040/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 1.365, 1366, 13,67, 1368 e 1369/2017, de autoria 

do Ver. Gilberto Souto; Requerimentos nº 2003, 2017, 2018, 2047 e 2048/2017, de 

autoria do Ver. Neneco; Requerimentos nº 2.023, 2024, 2025 e 2090/2017, de autoria do 

Ver. Pastor Rodvaldo; Requerimentos nº 2.021, 2022, 2043 e 2044/2017, de autoria do 

Ver. Pastor Ademir; Requerimento nº 1.539/2017, de autoria do Ver. João Pereira; 

Requerimentos nº 2.091, 2092 e 2095/2017, de autoria da Vereadora Chica; 

Requerimento nº 1.096/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; e Indicações nº 

033, 036 e 038/2017, 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, Chica, Pastor Ademir, Manoel 

Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo e Mello. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente submeteu à discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no 

dia 24 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: Projeto de Resolução nº 002/2017, da Mesa Diretora que regulamenta o acesso a 

informação pública pelo cidadão, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, cria normas 

de procedimentos e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 021/2017, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, que Declara e reconhece de utilidade pública para o Município de Marituba o 

Instituto Social Cabo Dirley. Em discussão, o autor da matéria, o Ver. Manelzinho 

Rocha disse que sua matéria trata de reconhecimento de Utilidade Pública para o 
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Município de Marituba o Instituto Social Cabo Dirley, pessoa que exerce trabalho no 

Riacho Doce buscando melhorias na qualidade de vida para a referida comunidade, 

fazendo o bem sem pedir nada em troca. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela 

aprovação da matéria. Em aparte, o Vereador Mello destacou que há cerca de nove anos 

conhece o trabalho do referido Instituto no Bairro Riacho Doce, na pessoa do Senhor 

França e Dona Marizete. Finalizou parabenizando o autor da matéria. Retomando sua 

discussão, o Ver. Manelzinho Rocha destacou que este título de reconhecimento abre as 

portas para o apoio da iniciativa privada, tendo em vista que, muitas vezes, o Poder 

Público não consegue alcançar pessoas que realizam este tipo de trabalho. Não havendo 

mais discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 2ª votação. 

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

reconhece de utilidade pública para o Município de Marituba a Associação de Artes 

Marciais e Cultura-Formiga. Em discussão, o autor da matéria, o Ver. Manelzinho 

Rocha falou da importância dessa Associação que através do Professor Gerson ”Formiga” 

que apoia vários jovens tirando-os da rua para a prática do esporte e que muito precisa da 

utilidade pública para buscar novos recursos assistenciais.  Não havendo mais discussão, 

submetido à votação, foi aprovado em 2ª votação. Projeto de Lei nº 029/2017, de autoria 

do Ver. Pastor Rodvaldo, que Dispõe sobre o uso de espaços públicos de publicidades 

para campanhas educativas contra atos de violência contra mulher. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 2ª votação. Projeto de 

Lei nº 030/2017, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que Dispõe sobre o incentivo ao 

cultivo das plantas “Citronela e Crotalária”, como método natural de combate à Dengue e 

dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade em 2ª votação. Projeto de Lei nº 031/2017, de autoria do Ver. Pastor 

Ademir, que Institui o “Dia Municipal da Marcha para Jesus” e dá outras providências. 

Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 2ª 

votação. Projeto de Lei nº 036/2017, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que Dispõe sobre 

o plantio de árvores frutíferas, em logradouros, praças públicas, parques e escolas da rede 

municipal de ensino, e dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade em 2ª votação. Requerimentos de autoria do 

Vereador Mello nº 1.762/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto 

ao setor competente a construção de calçadão, limpeza, drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica e iluminação da Passagem Flávio Almeida com a Rua João 

Marinho, no Bairro Pato Macho; nº 1.763/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie Faixa de Pedestre na BR 316 em frente ao Ginásio Municipal de Marituba; nº 

1.764/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente 

Faixa de Pedestre na BR 316 em frente ao Condomínio Salinas; nº 1.765/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente uma linha de 

ônibus no Bairro Boa Vista Centro, com final da linha no campo da Sagri; e nº 
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1.894/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie outra empresa de ônibus 

para o Bairro Mário Couto. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 839, 

844,846 e 887/2017, foram retirados de pauta por ausência justificada do autor das 

matérias. Requerimentos de autoria do Vereador Salin nº 574/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma escola em tempo integral no Bairro 

Santa Lúcia II; nº 575/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma praça com playground no Bairro Riacho Doce; nº 577/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal determine junto à concessionária responsável pela 

cobrança que será devida pela distribuição de água potável nos Bairros União, São 

Francisco, Novo Horizonte, Novo Horizonte II e Bairro Novo, que o ônus pelo uso desse 

benefício seja somente taxado ou gratuito de acordo com o levantamento prévio de renda 

familiar; nº 580/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

uma escola em tempo integral no Bairro Centro; e nº 581/2017 -  requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de um posto de saúde nos Pardais (Bairro 

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

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 313/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie dar assessoria técnica a implantação de micro, 

pequena e média empresa; nº 314/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a atualização do acervo da Biblioteca Municipal, assim como a 

informatização da mesma; nº 315/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal viabilize a 

construção de uma Capela Mortuária no Município; nº 317/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação do Posto do CAC (Centro de atendimento 

ao Cidadão) e; nº 328/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Novo. Não havendo discussão, 

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

Ver. Raimundo Carneiro nº 001/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

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

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Castanheira, Bairro Campo 

Verde; nº 1.288/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma e 

iluminação da quadra Poliesportiva na Praça do Bairro Nova União; nº 2.038/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção em caráter de urgência de 

uma Unidade de Saúde denominada com a nomenclatura no formato de Estratégia Saúde 

da Família – ESF no Bairro Agrovila São Pedro. Em discussão, o autor das matérias, o 

Ver. Raimundo Carneiro destacou que está em seu terceiro mandato e acompanha o 

empenho dos pares na apresentação de matérias que visem melhorias na qualidade de vida 

das pessoas que residem em Marituba. Considerou importante a realização de serviços 

como o asfaltamento, limpeza, saneamento básico, calçamento, terraplenagem na Rua 

Castanheira, no Bairro Campina Verde; Destacou a necessidade da implantação de uma 
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Unidade de Saúde na Agrovila São Pedro, tendo em vista que esta comunidade seja 

distante, e a população está sendo atendida na Unidade de Saúde do Bairro Santa Clara, 

ou ainda, na Unidade de Saúde do Bairro Imperial. Disse que o Executivo não mede 

esforços para atender as demandas da população. Finalizou solicitando o apoio dos pares 

pela aprovação de suas matérias. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, 

foram aprovados por unanimidade; Os Requerimentos nº 2.039 e 2.040/2017, de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro foram retirados de pauta por solicitação do das matérias. 

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.365/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica na Alameda Santos Rosa, Bairro Cecon; nº 1.366/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução 

de valas, roçagem no Loteamento Jardim Melhoramento, Quadra F, localizado no Bairro 

Decouville; nº 1.367/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, 

terraplenagem, desobstrução de valas, roçagem no Loteamento Jardim Melhoramento, 

Quadra E, localizado no Bairro Decouville; nº 1.368/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas, roçagem no 

Loteamento Jardim Melhoramento, Quadra D, localizado no Bairro Decouville; e nº 

1.369/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, 

desobstrução de valas, roçagem no Loteamento Jardim Melhoramento, Quadra C, 

localizado no Bairro Decouville. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Neneco nº 

2003/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, 

drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica na Passagem Barros, Bairro Santa Lúcia II; 

nº 2017/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, iluminação pública, 

terraplenagem, drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica na Travessa Deus Proverá, 

Bairro Santa Lúcia II; nº 2018/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, abertura de valas, 

iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica na 

Travessa 2º São João, Bairro Santa Lúcia II;  nº 2.047/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma Creche em tempo 

integral no Residencial Vitória, localizado no Bairro Parque Verde; e nº 2.048/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a construção 

de uma Praça no Residencial Vitória, localizado no Bairro Parque verde. Não havendo 

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

Ver. Pastor Rodvaldo nº 2.023/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

para que seja regulamentado, controlado e fiscalizado o descarte de entulho nas ruas e 

calçadas;  nº 2.024/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie realização de 
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pesquisa em nosso município (censo), a ser executado pelos agentes de saúde do 

município para se identificar a quantidade de pessoas residentes com tipo de deficiência e 

especificações; nº 2.025/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de Escola de Ensino Fundamental na Comunidade Nova Jerusalém; nº 

2.026/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de um 

monumento da bíblia na Praça do Bairro Beija-Flor; nº 2.090/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie iluminação pública e rondas ostensivas de guardas 

municipais na passarela em frente ao Mercado Municipal. Não havendo discussão, 

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

Ver. Pastor Ademir nº 2.021/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente uma mudança no itinerário da linha de ônibus Mário Couto-

Albatroz, que ao invés de finalizar sua rota na Rua Principal do Conjunto Albatroz 

prossiga na Rua Alfredo Calado, passando no Bairro Santa Lúcia I e Nova Jerusalém, 

finalizando então sua rota no Bairro Santa Clara; nº 2.022/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie para que agilize a execução do Programa Criança Feliz do 

Governo Federal no Município de Marituba, nº 2.043/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal realize uma fiscalização e ampliação da Central de Abastecimento de Água no 

bairro Mário Couto; nº 2.044/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal promova uma 

edição de casamento comunitário gratuito anualmente no Município. Não havendo 

discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de 

autoria do Ver. João Pereira nº 1.539/2017 foi retirado de pauta por solicitação do autor 

da matéria. Requerimentos de autoria da Vereadora Chica nº 2.091/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie o serviço de rede de esgoto e pavimentação asfáltica 

na Passagem Odília, localizada na Travessa São Cristóvão no Bairro São João; nº 

2.092/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie o serviço de rede de esgoto 

e pavimentação asfáltica na Alameda Cajuí na Passagem Odília, localizada na Travessa 

São Cristóvão no Bairro São João; e nº 2.095/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Praça no final da esquina da 1ª Travessa com a Avenida 

Segunda, localizada no Jardim Decouville, Bairro Decouville. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento do Ver. 

Manelzinho Rocha nº 1.096/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

limpeza, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Alameda Vila 

Nova, na Comunidade Santa Fé, Bairro Decouville. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha 

nº 033/2017 - indicando que o Prefeito Municipal proceda com urgente visita técnica, 

diagnóstico e resolução dos problemas da falta de vasão das águas pluviais e constante 

alagamentos da Rua Fernando Bahia com a Passagem Brotinho, Bairro Pedreirinha; nº 

036/2017 - indicando que o Prefeito Municipal proceda à construção de uma Quadra 

coberta Poliesportiva na Escola Municipal Sueli Falcão, localizada no Bairro Almir 
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Gabriel; e nº 038/2017 - indicando que o Prefeito Municipal proceda com criação de 

linhas de ônibus com os seguintes itinerários: Nova União/São Braz, Nova União/Doca e 

Nova União/Pátio Belém, Bairro Nova União. Não havendo discussão, submetidas à 

votação, foram aprovadas por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Não havendo 

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

precisamente, onze horas e dez 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, 31 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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