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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017.  

Aos quatorze dias do mês de setembro 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 Raimundo Carneiro, na 

Segunda 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: Pastor Rodvaldo, Alan Besteiro, 

Manelzinho Rocha, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Wildson Mello, Helder 

Brito, Raí, Raimundo Carneiro, Neneco e Everaldo Aleixo. Alcançando o 

quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho 

Rocha, que fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, 

nove horas e vinte 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: Mensagem nº 023/2017, da Procuradoria Geral, do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 032/2017, de 

autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 380/2017, de 30 de junho de 2017, que 

Acrescenta dispositivo à Lei Municipal nº 307, de 23 de dezembro de 2014, 
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Mensagem nº 024/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 018/2017, de autoria do Poder 

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

Municipal recebeu o nº 381/2017, de 30 de junho de 2017, que Institui o Serviço 

de Inspeção Municipal – S.I.M. de Produtos de Origem Animal no Município de 

Marituba e dá outras providências, Mensagem nº 025/2017, da Procuradoria 

Geral, do Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de 

Lei nº 022/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente 

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 382/2017, 

de 30 de junho de 2017, que Institui, no âmbito da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda – 

SEDETER, a Escola Municipal de Qualificação Profissional – EMQP, 

Mensagem nº 031/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 038/2017, de autoria do Poder 

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

Municipal recebeu o nº 384/2017, de 25 de agosto de 2017, que dispõe sobre a 

expansão e criação de cargos no quadro permanente de Servidores Efetivos e dá 

outras providências, Ofício Circular nº 042/2017 – da Câmara Municipal de 

Benevides – Estado do Pará, convidando os Senhores Vereadores para 

participarem da Sessão Extraordinária, referente às tratativas e debates sobre 

questões pertinentes a região Metropolitana de Belém, a ser realizada no Plenário 

da Câmara Municipal de Benevides, no dia 22/09/2017, de 14h as 18h e 

Comunicados Nº 093671 a 093705/2017, do Ministério da Educação, Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros para programas ligados ao referido fundo no município. Após lido o 

expediente o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da palavra, a Vereadora Chica após 
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saudações inicias informou que  participou de reunião de agradecimento do 

empreendimento do Bem Viver Ananindeua, localizada entre os limites de 

Ananindeua e Marituba, sendo que, este empreendimento, confirma o 

pensamento desta Vereadora sobre o mesmo, compreendendo cerca de setenta 

por cento do município de Ananindeua e apenas trinta por cento do município de 

Marituba, beneficiando todas as instituições e famílias que às proximidades do 

empreendimento, porém, os moradores de Marituba ficaram no esquecimento, 

pois recentemente, adentrou com solicitação para que fosse asfaltada a Passagem 

Odila, na Rua São Cristovão com a Rua Cajuí, que dá acesso ao Bem Viver pelo 

município de Marituba, os trabalhos foram iniciados. Informou que em nova 

reunião com a presença de deputado estadual, secretário de meio ambiente, 

secretário de obras e Vereadores do município de Ananindeua, Vereador Gilberto 

Souto, Prefeito Mário Filho e algumas lideranças do município de Marituba. 

Disse que Marituba pagará um alto preço, inclusive, a Escola Geracina Begot, 

localizada no Campo Verde, no Bairro São João vive super lotada com crianças 

do Bem Viver, assim como o Posto de Saúde, onde, na verdade deveriam ser 

designados ao município de Ananindeua. Parabenizou o Prefeito que ouviu o 

clamor da população, disse que também será utilizada a linha de ônibus do 

percurso da Alça Viária. Informou que foi entregue uma grande demanda de 

material esportivo de excelente qualidade no Ginásio de Esportes de Marituba 

para distribuir aos estudantes dos jogos estudantis de Marituba. Destacou que as 

coisas boas a imprensa não divulga, apenas as coisas ruins. Disse que o trabalho 

continua neste Município, externando sobre a importância de outros deputados 

estaduais destinarem emendas com recursos para Marituba, faltando pouco tempo 

para as eleições, considerando importante votar naqueles que olharam com 

carinho para o município de Marituba. Acrescentou que irá acompanhar tudo o 

que acontece neste Município. Informou que participou de uma reunião no Bairro 
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Beira Rio e Bairro Santa Lúcia para esclarecimentos sobre as cestas básicas e 

sobre os garrafões de águas destinadas ao Município pelo Ministério da 

Integração Nacional, onde estão sendo estocadas por algumas pessoas. Disse que 

foram encaminhadas quinhentos e sessenta cestas básicas para as famílias que 

residem nas proximidades do lixão, porém, não entende porque seja apenas uma 

remessa, tendo em vista que o problema permanece, continuando o estado de 

emergência. Disse que não conseguiu dar respostas sobre a questão, pois não foi 

informada. Solicitou que este Poder Legislativo solicite informações ao 

Executivo Municipal para ter conhecimento do que está ocorrendo, mesmo por 

que não foi noticiado na imprensa o estado de emergência pelo prazo de seis 

meses, porém consta que seja apenas esta remessa. Ressaltou que buscou 

informações com a pessoa responsável neste Município, porém o mesmo também 

não tinha respostas. Considerou ainda a necessidade de adentrar novamente em 

contato com o Ministro da Integração Nacional para dar uma posição sobre a 

questão, pois a população deste Município continua sofrendo. Por sua vez, o 

Vereador Pastor Ademir na tribuna após saudar a Mesa Diretora, pessoas 

presentes no plenário, lideranças comunitárias, imprensa e todos munícipes 

presentes nesta sessão, falou que no dia trinta de setembro completará 60 anos e 

estando há dezesseis anos neste município sempre trabalhou pela melhoria de 

Marituba e que em outras gestões muito foi feito, mas ainda falta muito a ser 

feito, porém nesta Casa há uma equipe de vereadores unidos sempre votando 

requerimentos e projetos em parceria com o Prefeito, no que, conseguem resolver 

com muito trabalho o que estava parado, como o ginásio de esportes, a 

inauguração da Unidade de Pronto Atendimento, escolas reformadas, ruas 

asfaltadas, enfim, há muito serviço feito e tem certeza que muito mais o será, 

como a passarela na Rodovia BR 316 que trouxe mais segurança para a 

população que atravessava naquele local. Manifestou a sua satisfação e felicidade 
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por ser honrado em participar do legislativo em beneficio ao município. 

Agradeceu a participação dos nobres pares. Não havendo mais oradores inscritos 

nos pronunciamentos iniciais, o Senhor Presidente franqueou a palavra às 

Lideranças Partidárias, constatando não haver oradores inscritos, solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Matéria em Pauta: Parecer nº 

029/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Resolução nº 02/2017, da 

Mesa Diretora, Projeto de Resolução nº 02/2017, da Mesa Diretora, Parecer nº 

030/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 041/2017, de 

autoria do Poder executivo, Projeto de Lei nº 041/2017, de autoria do Poder 

executivo, que Altera a Lei nº 324/2015, de 23 de dezembro de 2015, Projeto de 

Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 042/2017, de 

autoria do Ver. Everaldo Aleixo, Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2017, 

de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimentos nº 1.370, 1.371, 1.375 e 

1.376 /2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimentos nº 1.906, 1.937, 

1.938, 1.939 e 1.942/2017, de autoria do Ver. 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 Ver. Salin, Requerimentos nº 029, 

030, 031, 032 e 033/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

Requerimentos nº 318, 319, 320 356/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

Requerimentos nº 2.049, 2.050, 2.051, 2.052 e 2.054/2017, de autoria do Ver. 

Neneco, Requerimento nº 2.089/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, 

Requerimentos nº 2.097, 2.107, 2.108 e 2.019/2017, de autoria da Vereadora 

Chica, Requerimentos nº 2.103, 2.105 e 2.106/2017 de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, Requerimentos nº 2.103A, 2.104A e 2.105A/2017, de autoria do Ver. 

João Pereira, Requerimento nº 2.083/2017, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, Indicação nº 039/2017, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha.  Lida a 

matéria, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse nova 
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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, Helder Brito, Pastor Ademir, Raimundo Carneiro, 

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

discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 31 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: Parecer nº 029/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de 

Resolução nº 02/2017, da Mesa Diretora que regulamenta o acesso à informação 

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

procedimentos e dá outras providências. Não havendo discussão e submetidos em 

votação, foi aprovada por unanimidade, Projeto de Resolução nº 02/2017, da 

Mesa Diretora que regulamenta o acesso à informação pública pelo cidadão, no 

âmbito do Poder Legislativo Municipal, cria normas de procedimentos e dá 

outras providências. Não havendo discussão e submetido em votação, foi 

aprovado por unanimidade, Parecer nº 030/2017, da Comissão de Justiça, sobre 

o Projeto de Lei nº 041/2017, de autoria do Poder executivo, que Altera a Lei nº 

324/2017, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o funcionamento dos 

mercados e feiras livres no Município de Marituba, transferindo atribuições da 

Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, 

Emprego e Renda – SEDETER, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca – SEDAP. Não havendo 

discussão e submetido em votação, foi aprovado por unanimidade, Projeto de 

Lei nº 041/2017, de autoria do Poder executivo, que Altera a Lei nº 324/2015, de 

23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o funcionamento dos mercados e 

feiras livres no Município de Marituba, transferindo atribuições da Secretaria de 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e 
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Renda – SEDETER, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de 

Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca – SEDAP. Não havendo 

discussão foi aprovado em 1ª discussão e 1ª votação. Projeto de Lei nº 

040/2017, de autoria do Poder Executivo, que Estabelece e define critérios para 

cobrança da Taxa Ambiental, pelo exercício regular do poder de polícia 

administrativa ambiental, de competência da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – SEMMA, em conformidade com a Lei Municipal nº 306, de 23 de 

dezembro de 2014 e a resolução COEMA nº 120 de 28 de outubro de 2015, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer, Projeto de Lei nº 

042/2017, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, que reconhece como Patrimônio 

Cultural de Natureza Imaterial no Município de Marituba, a Sonorização e 

Estilização Automotiva, e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão 

de Justiça para análise e parecer, Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2017, 

de autoria do Ver. Gilberto Souto, que Denomina de “Submetidos de Saúde 

Pastor José de Arimatéia”, no Bairro Canaã e dá outras providências, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer, Requerimentos de 

autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.370, 1.371, 1.375 e nº 1.376/2017, foram 

retirados de pauta por ausência do autor das matérias, Requerimentos de autoria 

do Ver. Mello nº 1.906/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a criação de uma Academia ao ar livre atrás do Ginásio Municipal de Marituba 

no Bairro Centro, nº 1.937/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de calçadão, limpeza, serviços de drenagem, 

terraplenagem, pavimentação asfáltica e iluminação das Alamedas de 1 a 14 no 

Conjunto Jardim dos Pardais, no Bairro Decouville, nº 1.938/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a reforma e modernização do Centro de 

Especialidades Odontológicas CEO em Marituba com compra de novos 

equipamentos, nº 1.939/2017 -  requerendo que o Prefeito Municipal providencie 
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a implantação de uma Academia ao ar livre em um terreno localizado ao lado do 

Centro Comunitário no Conjunto Jardim dos Pardais no Bairro Decouville, nº 

1.942/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a revitalização da 

Praça no Conjunto Jardim dos Pardais no Bairro Decouville. Não havendo 

discussão e submetidos em votação em bloco, foram aprovados por unanimidade, 

Requerimentos do Ver. Helder Brito nº 839/2017 - 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 Santarém, Bairro Dom Aristides, nº 844/2017 - 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 Padre Dubois, Bairro Dom Aristides, nº 846/2017 - 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 Nossa Senhora de Nazaré, Bairro Dom Aristides, nº 

848/2017 - 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 Pires Monteiro, Bairro Dom 

Aristides, nº 887/2017 - 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 da Feirinha, bairro Novo 

Horizonte, Não havendo discussão e submetidos a votação em bloco, foram 
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aprovados por unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Salin nº 574, 

575, 577, 580, 581/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das 

matérias, Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 029/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

construção/adequação de espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e 

profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de tratamento 

fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro Almir Gabriel, nº 

030/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

construção/adequação de espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e 

profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de tratamento 

fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro Nova Marituba, nº 

031/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

construção/adequação de espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e 

profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de tratamento 

fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro Decouville, nº 

032/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

construção/adequação de espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e 

profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de tratamento 

fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro São João, nº 033/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

construção/adequação de espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e 

profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de tratamento 

fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro Santa Clara, Não 

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

unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 318/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal promova Concursos Municipais de Banda, 

Poesias e Danças, nº 319/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 
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providencie construção do Complexo Esportivo e Cultural nos Bairros, nº 

320/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie criação da ciclovia 

ao longo da BR 316, nº 323/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro da Mata, nº 

356/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie criar o Conselho de 

Segurança. Não havendo discussão e submetidos a votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade, Requerimentos do Ver. Neneco, nº 2.049/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

construção de um Submetidos de Saúde no Residencial Vitória, localizado no 

Bairro Parque Verde, nº 2.050/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a desapropriação e entrega de Títulos 

Definitivos da Terra em favor dos moradores atuais no residencial Vitória, 

localizado no bairro Parque Verde, nº 2.051/2017 - 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, pavimentação asfáltica, execução de abertura das Ruas dos Blocos I, II, III, 

IV do Residencial Vitória, Bairro Parque das Palmeiras, nº 2.052/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

construção de um Micro Sistema Abastecimento de Água para o Residencial 

Vitória, Bairro Parque Verde, nº 2.054/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a realização do “Projeto 

Aeróbica na Praça”, na Pracinha da Piçarreira, localizada entre Rua Antônio 

Bezerra Falcão e Rua da Piçarreira. Não havendo discussão e submetidos a 

votação em bloco, foram aprovados por unanimidade, Requerimento de autoria 

do Ver. Pr. Rodvaldo nº 2.089/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Creche em Tempo Integral no Bairro Santa 

Lúcia. Não havendo discussão e submetidos a votação, foi aprovado por 
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unanimidade, Requerimento de autoria da Vereadora Chica, nº 2.097/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 01 sala para a 

Biblioteca, na escola de Ensino Fundamental Geracina Begot Granhen, entre a 

ocupação Paulo Fontelles e Campo Verde, Bairro São João, nº 2.107/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie o serviço de rede de esgoto e 

pavimentação da Rua Cordolino, no Bairro Uriboca/São João, nº 2.108/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie o serviço de rede de esgoto e 

pavimentação da Rua Nossa Senhora de Aparecida, no Bairro Uriboca/São João, 

nº 2.109/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie o serviço de 

rede de esgoto e pavimentação da Rua São Pedro, no Bairro Uriboca/São João. 

Não havendo discussão e submetidos a votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Ademir nº 2.103/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal através da Secretaria de Educação do 

Município, promova um campeonato de desenho anualmente, estre escolas 

municipais que possuem alunos de 1º ao 9º ano (ensino fundamental), nº 

2.105/2017 -requerendo que o Prefeito Municipal através da Secretaria de 

Educação do Município, promova um campeonato de redação anualmente, entre 

as escolas municipais que possuem alunos de 6º ao 9º ano (fundamental maior), 

nº 2.106/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal através da Secretaria de 

Educação do Município, incentive as escolas da rede municipal de ensino a 

participarem anualmente do Concurso de Desenho e Redação da Controladoria 

Geral da União (CGU). Não havendo discussão e submetidos a votação em 

bloco, foram aprovados por unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. 

João Pereira, nº 2.103-A/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal solicite a 

construção de uma sala multifuncional para atender as crianças especiais que 

compõe o corpo discente na Escola Geracina Begot, situada no Bairro São João, 

nº 2.104-A/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal solicite a construção de 
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mais 06 salas de aula na Escola Geracina Begot, situada no Bairro São João, nº 

2.105-A/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal solicite a construção de 

uma quadra de esportes coberta na Escola Geracina Begot, situada no Bairro São 

João. Não havendo discussão e submetidos a votação em bloco, foram aprovados 

por unanimidade, Requerimento de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 

2.083/2017 - requerendo que o Presidente da Câmara Municipal de Marituba, 

proceda com a criação do Expediente Digital, através da informatização do 

expediente legislativo, com aquisição de painel eletrônico de votação, notebooks 

ou tablets para uso dos vereadores e Indicação de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, nº 039/2017 - indicando que o Prefeito Municipal providencie junto a 

Secretaria de Transportes do Estado do Pará – SETRAN, o deslocamento das 

paradas de transporte coletivo, situadas no perímetro do Mercado Municipal de 

Marituba/Emater/Praça Matriz, na Rodovia BR 316, para unificar as mesmas sob 

a passarela da referida Rodovia no Bairro Centro, Em discussão, o autor das 

matérias, vereador Manelzinho Rocha falou sobre a importância de criação de 

Expediente Digital, dentro desta Casa de Leis, possibilitando a informatização do 

expediente legislativo através de painel eletrônico de votação, fornecimento de 

notebooks ou tablets para uso dos Vereadores durante as sessões. Considerou que 

isto seja uma tentativa de modernizar e ter um levantamento rápido sobre as 

matérias. Acrescentou que o gasto com papel seja muito grande, cerca de 

quatrocentos e cinquenta cadernos foram impressos apenas no primeiro semestre. 

Disse que isto acarreta um gasto muito grande de material, além do desgaste dos 

funcionários envolvidos neste trabalho da pauta do dia. Destacou que houve uma 

sessão de uso, onde a União cedeu dezesseis quilômetros da BR 316 para a 

administração do Governo do Estado, havendo esta reforma da passarela, além 

do fechamento da travessia em frente ao Mercado Municipal. Disse que muitas 

vezes, o Executivo Municipal receba a culpa por determinadas situações, porém, 
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estas mudanças estejam sendo realizadas pela Secretaria Estadual de Transporte, 

não ouvindo o Município antes de tomas as decisões, apesar de que desta vez a 

decisão seja correta. Informou que o Município de Marituba tem disponibilizado 

a guarda municipal para garantir a segurança nas passarelas, porém não podendo 

estar vinte e quatro horas nas mesmas. Acrescentou que a Prefeitura já trocou por 

três vezes a iluminação, porém vândalos levam as lâmpadas. Destacou que o 

retorno em frente ao Bairro Bela Vista foi fechado, sendo necessário retornar nas 

proximidades do Município de Benevides, causando um enorme transtorno à 

população. Informou que esta Casa de Leis não tem gerência sobre estas questões 

de fechamento de retornos, sendo de competência da Secretaria Estadual de 

Transporte pelo uso da BR 316. Reportou-se à indicação de sua autoria que 

solicita ao Prefeito Municipal que interceda junto à Secretaria de Transportes 

dom Estado do Pará – SETRANS, o deslocamento das paradas de transporte 

coletivo, situadas no perímetro do Mercado Municipal de Marituba, da Emater e 

da Praça Matriz seja unificado sob a passarela da referida Rodovia, Bairro Centro 

de Marituba, principalmente para atender a população idosa ou deficiente com 

acesso à base da passarela. Em aparte, o Vereador Raí disse que votara 

favoravelmente pela aprovação das matérias, destacando que esta solicitação seja 

bastante antiga junto ao DNIT, órgão responsável pela BR 316, sendo feita a 

sessão de uso para o Governo do Estado, porém falta fiscalização que continua 

sob a responsabilidade do DNIT, disse que este órgão seja muito distante de 

Marituba. Informou que a referida passarela foi iniciada na época do Prefeito 

Fernando Correa, concluída vinte anos depois com muita luta e reclamações. No 

que se refere à unificação das paradas e urbanização das áreas sejam  de vital 

importância para a segurança dos usuários. Informou que as previsões para o 

início do BRT Metropolitano seja para o mês de outubro com a abertura das 

licitações. Registrou que no projeto do BRT Metropolitano todas as passarelas 
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serão deslocadas para outros lugares, mostrando a falta de planejamento, 

acarretando mais despesas, que poderiam ser aplicadas em outras áreas em 

benefício da população. Retomando sua discussão, o Ver. Manelzinho Rocha 

destacou que quem paga este mau planejamento seja os contribuintes, além de 

um custo elevadíssimo. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela aprovação 

de suas matérias. Não havendo mais discussão, submetidas à votação, as matérias 

do Vereador Manelzinho Rocha foram aprovadas por unanimidade.  Analisadas 

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

nos pronunciamentos finais, concedendo a palavra ao Ver. Pastor Rodvaldo 

na tribuna saudou a todos os presentes, falou como representante desta Casa e 

pastor do cristianismo, solicitando que fosse feita uma nota de repúdio ao 

Deputado Federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) e algumas instituições que usam do 

dinheiro público para propagar uma guerra religiosa como exemplo o filme que 

vai estrear dia 22/09 “JESUS A DIVA DA MENTIRA”, filme que aborda a 

imagem santa de Jesus falando de sua suposta homossexualidade e de seus 

apóstolos afeminados, e as mentiras do cristianismo, fazendo uma apologia 

contra a vida de Jesus, da igreja e do cristianismo, sendo incentivada pela Lei 

Renaut que custou 2,8 milhões reais aos cofres públicos para patrocinar o filme. 

Evento esse que vai de encontro aos cristãos, evangélicos e até mesmo 

espiritualistas. Como evangélico respeita a opção pessoal de crença de cada um, 

como pastor defende o direito individual e coletivo, como diz proteger as 

sagradas escrituras, pois a liberdade é dada a cada homem, que tem o livre 

arbítrio de escolher ser o que quiser. Mas, não podem permitir que um Deputado 

que desrespeita a lei constitucional e os direitos garantidos de cunho religioso em 

atingir crianças e adolescentes. Citou o caso dos livros que circularam nas 

escolas de Marituba e que o Prefeito fez sua retirada, pois incitavam crianças a se 

descobrirem sexualmente em que meninos não nascem meninos e que podem 
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escolher o que desejarem ser. Pediu o apoio dos pares em aprovar este pedido de 

repúdio contra as famílias brasileiras. Em aparte o vereador Raí falou que este 

filme estará minando a família que é a estrutura inicial do ser humano e da 

sociedade, citando que houve em Porto Alegre uma exposição de fotografias 

sobre cenas de pedofilia em que a população se revoltou e um banco privado que 

a patrocinou, mas que se manifestou contrário e retirou o apoio por ser 

desfavorável ao evento. Concluiu o Vereador Pastor Rodvaldo agradecendo 

pelo aparte, registrando que o Banco era o Santander que se redimiu diante dos 

cristãos por patrocinar um investimento em algo desfavorável, e a incitação à 

pedofilia e a zoofilia, expondo a imagem de Jesus Cristo. Citou que em Oseias 

8,7 “Eles semearam ventos e colherão tempestades”. Às vezes um país vive um 

caos por semear o que não deve, por isso pediu que Deus protegesse o Brasil e 

suas famílias e mais uma vez que o apoiem em sua nota de repúdio. Não havendo 

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

eram, precisamente, dez horas e vinte e sete 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, 14 de 

setembro de 2017 - 24º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 21º 

ano da Emancipação.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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