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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.  

Aos vinte e um 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 Gilberto Souto, 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: Alan 

Besteiro, Manelzinho Rocha, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Mello, Salin, 

Gilberto Souto, Raí, Neneco e Everaldo Aleixo. Alcançando o quórum regimental, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro, que fizesse a leitura de um 

texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas e quarenta e um 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 do Vereador Raimundo 

Carneiro, solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: 

Mensagem nº 032/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 039/2017, de autoria do Poder 

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

Municipal recebeu o nº 385/2017, de 25 de Agosto de 2017, que Dispõe sobre abertura 

de crédito especial e criação de dotação orçamentária do orçamento-programa 2017, 

destinado a atender a elaboração do concurso público 2017 e Comunicados Nº 

166180/2017, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros para programas ligados ao 
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referido fundo no município. Lido o expediente, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da 

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

presentes no plenário, lideranças comunitárias, imprensa e todos os munícipes 

presentes nesta sessão, falou que através dos vereadores o município através do 

Prefeito tem se destacado nas mídias sociais com benfeitorias que estão sendo 

concluído, como a Unidade de Pronto Atendimento, asfaltamento de novas ruas, a 

organização dos jogos abertos no ginásio de esportes, evento esse, realizado com 

equipamentos de ponta e profissionais dedicados. No dia trinta de setembro completará 

60 anos e estando há dezesseis anos neste município sempre trabalhou pela melhoria de 

Marituba e seu presente de aniversário será a melhoria e progresso do município. 

Registrou que mesmo no meio de uma crise política e econômica, 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, enfim, há muito serviço 

feito e tem certeza que muito mais o será. Manifestou a sua satisfação e felicidade por 

ser honrado em participar do legislativo em beneficio ao município. Agradeceu a 

participação dos nobres pares pedindo as bênçãos de Deus a todos os presentes. Usando 

a tribuna, o Vereador Raí após as saudações iniciais, solicitou que fosse encaminhada 

uma Moção de Pesar à família e à direção do Clube do Remo pelo falecimento, em 

19/09/17, do esportista Fernando Oliveira, aos 65 anos, em decorrência de uma 

insuficiência renal hepática e pulmonar. Fernando Oliveira fez história no futebol 

paraense passando pelos três grandes clubes do Estado. Atualmente, Fernando Oliveira 

gerenciava o futebol do Clube do Remo. Outra personalidade paraense que também 

faleceu esta semana, no dia 15/09/17, foi o ex-deputado federal Nicias Ribeiro, 

parlamentar da região do Marajó, nas cidades de Breves, Portel, Melgaço, foi líder 

estudantil, vereador de Belém, deputado estadual, deputado federal por longos 

mandatos. Homem público, honesto, não se envolvia em ilicitudes, perda irreparável. 

Em aparte, o Vereador Salin informou que Nicias Ribeiro seja um dos fundadores do 

município de Marituba, merecendo todo o respeito e honrarias pelo trabalho realizado 
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neste Município, como em todo p Estado do Pará. Retomando seus pronunciamentos, o 

Vereador Raí concordou que o ex-deputado federal Nicias Ribeiro tenha sido 

importante para a emancipação, instalação, criação, crescimento e desenvolvimento 

deste Município. Solicitou que fosse encaminhada Moção de Pesar à família do ex-

deputado Nicias Ribeiro, bem como, Moção de Agradecimento em reconhecimento 

pelos trabalhos realizados no município de Marituba. Destacou que o dia 22 de 

setembro de 1994 seja a data da publicação da lei de emancipação deste Município. 

Acrescentou que muitos se confundem com a data de 21 de abril de 1994, da realização 

do Plebiscito, onde o povo votou favoravelmente pela criação do município de 

Marituba, sendo promulgado por Carlos Santos, governador do Estado, à época. 

Ressaltou que a data de 1º de janeiro de 1997, seja a data de instalação administrativa 

do município de Marituba. Lembrou que existe ainda a data de correção entre as áreas 

limítrofes entre Marituba e Santa Maria de Benfica, em Benevides, que anteriormente 

pertencia ao município de Marituba. Estendendo também sua extensão até o riacho às 

proximidades da Barreira da Polícia Federal. Considerou que seja necessário lembrar 

estas datas para mostrar a luta para a criação deste Município. Não havendo mais 

oradores inscritos, o Senhor Presidente franqueou a palavra às Lideranças 

partidárias. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Mello, líder do SD, após saudar a 

todos pediu aos pares e a Mesa diretora para formalizar um requerimento verbal 

solicitando  uma audiência com o Diretor Geral do Hospital Metropolitano, pois passou 

recentemente uma situação de constrangimento e calamidade pública e sendo um 

hospital de referencia atende muitas pessoas de vários municípios no Estado, porém há 

situações burocráticas que podem ser resolvidas. Citou um caso ocorrido em uma 

enfermaria em que estava internado o paciente Jaime José Pontes Lanoa, o cidadão 

“Mica”, numa enfermaria para cinco pessoas, localizada no quinto andar, em que o 

estavam dois casos de queimados e dois de acidentados e o ar condicionado totalmente 

desregulado e pessoas acompanhantes que ficavam em cadeiras plásticas, dormindo no 

chão e sem nenhum conforto. O mesmo não tem uma televisão ou acomodações 

adequadas aos acompanhantes.  Vendo a situação, pediu para chamar a assistente social 
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para virar os leitos numa outra posição para melhor atender os pacientes, e a mesma 

falou que não poderiam fazê-lo devido o protocolo de normas do hospital e que não 

poderiam mudar nada.  Demonstrou a sua indignação para com o que presenciou no 

hospital. Disse que quem acha que tem problemas na vida, devem visitar o local que se 

encontra um caos e numa calamidade pública, pois diante do descaso naquele local, 

terão novo posicionamento diante da vida. Motivo pelo qual pede a inserção do 

requerimento na pauta e aprovação dos pares. Por sua vez, o Vereador Salin, líder do 

governo, após as saudações de praxe, externou votos de apoio ao Requerimento Verbal 

do Vereador Mello, destacando que não seja apenas o Hospital Metropolitano, mas 

também os Hospitais Ophir Loyola, Barros Barreto encontramos pessoas rostos 

desfigurados, considerando importante se colocar no lugar das pessoas que necessitam 

de ajuda, até mesmo de um aperto de mão, um abraço ou uma palavra amiga. Disse que 

não consegue entender o porquê de algumas pessoas reclamarem tanto da vida, 

enquanto, mesmo com todo o sofrimento da doença e do tratamento, os pacientes com 

câncer estão sorrindo, acreditando na vida. Externou votos de parabéns à Secretária 

Municipal de Educação, Kátia Cristina de Souza Santos, e o Prefeito Mário Filho no 

que se refere ao desfile escolar da semana da Pátria, que passou para a parte da tarde 

entrando pela noite. Disse que estava preocupado com a questão da segurança, mas 

tudo ocorreu sem problemas. Falou sobre a abertura dos jogos escolares de Marituba, 

fazendo o intercâmbio entre jovens de diversos bairros, externou mais uma vez votos 

de parabéns ao Prefeito pela doação de material esportivo para diversas modalidades. 

Salientou que o ex-deputado Nicias Ribeiro foi importante para este Município, bem 

como, todas as pessoas que direta ou indiretamente ajudaram na criação de Marituba. 

Não havendo mais lideranças inscritas, solicitou ao Primeiro Secretário a leitura da 

Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 043/2017, de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; Projeto de Lei nº 047/2017, de autoria do Poder Executivo; Projeto de 

Decreto Legislativo nº 012/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Projeto de 

Decreto Legislativo nº 013/2017, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Projeto de 

Decreto Legislativo nº 014/2017, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Requerimentos 
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nº 2.104, 2.110 e 2.111/2017, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Requerimentos nº 

1.943. 1.944, 1.989, 1.990 e 2.036/2017, de autoria do Ver. Mello; Requerimentos nº 

1.370, 1.1371, 1.375, 1.376 e 1.377/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; 

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

Requerimentos nº 330, 332, 333 e 336/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; 

Requerimentos nº 03, 06, 07 e 08/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; 

Requerimentos nº 584, 585, 586, 687 e 928/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; 

Requerimentos nº 2.053, 2.055, 2.056, 2.057 e 2.062/2017, de autoria do Ver. 

Neneco; Requerimento nº 2.106/2017, de autoria do Ver. João Pereira; Indicações nº 

043 e 045/2017, 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: Raí, 

Manelzinho Rocha, Neneco, Allan Besteiro, João Pereira, Chica, Helder Brito, Salin, 

Pastor Ademir, Mello e Everaldo Aleixo. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

submeteu à discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 14 de 

setembro de 2017 e Ata da Sessão Extraordinária do dia 19 de setembro de 2017. Não 

havendo discussão, submetidas à votação, foram aprovadas por unanimidade. 

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

de Lei nº 043/2017, de autoria do Vereador Allan Besteiro, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de existência de uma cadeira de rodas em cada agência bancária do 

Município de Marituba e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 047/2017, de autoria do 

Poder Executivo, que altera parcialmente a redação do Anexo Único da Lei Municipal 

nº 384/2017, de 25 de agosto de 2017. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2017, de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro, que Concede o Título Honorífico de Cidadão de Marituba 

ao Senhor Oziel Viana Monteiro, conhecido popularmente como “Tafarel”, e dá outras 

providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2017, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que 
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Concede o Título Honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor Wagner Bach 

Martins, e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça 

para análise e parecer. Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2017, de autoria do Ver. 

Pastor Ademir, que Concede o Título Honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor 

Fábio Sousa de Freitas, e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimentos de autoria do Ver. Pastor 

Ademir, nº 2.104/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal através da Secretaria de 

Educação do Município, promova anualmente um campeonato com alunos que tocam 

instrumentos musicais, das escolas da rede municipal com premiação, tendo como 

objetivo a descoberta de talentos para a música; nº 2.110/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal através das Secretarias de Educação e Cultura, promova um evento 

no mês de Outubro para homenagear os professores, em alusão ao dia que se comemora 

o dia dos mesmos; e nº 2.111/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal através da 

Secretaria de Educação, promova um levantamento nas escolas, para saber o 

quantitativo e CID de alunos com deficiência, matriculados na rede de ensino de 

Marituba e a partir desse levantamento, faça-se as devidas adaptações nas salas de 

recursos multifuncionais das escolas. Não havendo discussão, submetidos à votação, 

foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 

1.943/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a legalização do Centro 

Comunitário do Conjunto Jardim dos Pardais no Bairro Decouville; nº 1.944/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma do Centro Comunitário do 

Conjunto Jardim dos Pardais no Bairro Decouville; nº 1.989/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente que os ônibus que fazem as 

linhas: União e Cerâmica passem a fazer o retorno em frente a UPA do Bairro Almir 

Gabriel; nº 1.990/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente que os ônibus que fazem as linhas: Nova Marituba, Beija-Flor, 

Decouville e Mário Couto passem a fazer o retorno em frente a UPA do Bairro Almir 

Gabriel; nº 2.036/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie em caráter 

de urgência uma revitalização e ampliação do prédio da Casa da Cultura com compras 
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de novas centrais de ar-condicionado e de novos equipamentos como: violão, bateria, 

flauta e guitarra. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Mello, solicitou que 

as empresas prestadoras de serviços de ônibus que circulam no Bairro Almir Gabriel 

possam prolongar o retorno na rodovia Br-316 para estender após a parada da UPA, 

pois devido a falta de transporte, as pessoas se deslocam a pé até o local, motivo pelo 

qual pede a aprovação e encaminhamento urgente ao executivo para atender à 

população. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, os requerimentos de 

autoria do Vereador Mello foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de 

autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.370/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

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

Jardim Melhoramento Quadra B, localizado no Bairro Decouville; nº 1.371/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução 

de valas, roçagem no Loteamento Jardim Melhoramento Quadra A, localizado no 

Bairro Decouville; nº 1.375/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

implantação de um semáforo na Rua Primeiro de Maio, esquina com Rua Antônio 

Bezerra Falcão, Bairro Centro, nº 1.376/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do 

Conselho da Mulher de Marituba; nº 1.377/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a implantação e efetivação do Conselho da Cidade de Marituba Lei 

Municipal nº 282/2013. Não havendo discussão, submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. 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 
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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).  Em discussão, o autor das matérias, o 

Vereador Salin disse que adentrou com cinco matérias solicitando melhorias e 

qualidade de vida para a população deste Município. Solicitou a construção de Escola 

de Tempo Integral no Bairro Santa Lúcia II e outra no bairro Centro para atender a 

demanda das famílias destas respectivas áreas. Outro pedido seja a construção de uma 

praça com playground no Bairro Riacho Doce, levando lazer às famílias. Solicitou à 

concessionária de distribuição de água potável, Cosanpa, nos Bairros União, São 

Francisco, Novo Horizonte, Novo Horizonte II e Novo, que seja cobrado pelo benefício 

apenas uma taxa, ou ainda, de forma gratuita conforme levantamento prévio da renda 

familiar. Solicitou a construção de uma Unidade de Saúde nos Pardais, Bairro 

Decouville, visando beneficiar e atender a demanda da referida área, bem como, 

atender a população do Bairro Imperial, Mário Couto. Finalizou solicitando o apoio dos 

pares pela aprovação das matérias. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, 

os Requerimentos de autoria do Vereador Salin foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 330/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro 

São João; nº 332/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção 

de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Japão; nº 333/2017 -requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim 

Decouville;  nº 336/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro São Francisco. Não havendo 

discussão, submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento nº 03, 06, 07 e 08/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro foram 

retirados de Pauta por ausência justificada do autor da matéria. Requerimentos de 

autoria do Ver. Helder Brito nº 584/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento 

básico, conserto e/ ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 
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sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua 

Viturina Oliveira, Loteamento Vitória Régia, Bairro Decouville; nº 585/2017 -  

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ ou instalação de 

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

acessibilidade para deficientes físicos, na Alameda Vitória Régia, Loteamento Vitória 

Régia, Bairro Decouville; nº 586/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento 

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

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Alameda um Loteamento Vitória Régia, Bairro Decouville; nº 687/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a reforma e construção de calçadas com 

acessibilidade para deficientes físicos e visuais, meio fio, limpeza dos bueiros, 

padronização das lombadas, sinalização, readequação do trânsito, ampliação e 

prolongamento da Avenida Fernando Guilhon do Bairro Centro até o Bairro Almir 

Gabriel; e nº 928/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços 

de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ ou 

instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem São Sebastião, Bairro 

Uriboca. Não havendo discussão, submetidos à votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 2.053/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços 

de limpeza, tubulação e pavimentação asfáltica na Alameda Xavante, na Rua da 

Piçarreira, Bairro Mirizal; nº 2.055/2017 - 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, 

na Travessa Rosa de Saron, Estrada da Pirelli (Residencial Nova Aliança); nº 

2.056/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, 
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drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica, na Passagem Vitoria, estrada da Pirelli 

(Residencial Nova Esperança), Bairro Decouville; nº 2.057/2017 - 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, na Rua 03 de Abril, Estrada da Pirelli, Bairro Decouville; e nº 

2.062/2017 - 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, na Rua São Tomé, Bairro 

Santa Clara. Não havendo discussão, submetidos à votação em bloco, foram aprovados 

por unanimidade. Requerimento de autoria do Ver. João Pereira nº 2.106/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal solicite a reforma e manutenção dos brinquedos 

da Praça Menino Deus. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 043/2017 - 

indicando que o Prefeito Municipal proceda na pavimentação asfáltica da Rua Vinte e 

Oito de Maio, Bairro Mirizal;  e  nº 045/2017 - indicando que o Prefeito Municipal 

proceda com a reforma, ampliação e a construção de uma quadra coberta para a prática 

de esportes na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Mirizal. Não 

havendo discussão, submetidas à votação em bloco, foram aprovadas por unanimidade.  

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

Vereadores nos pronunciamentos finais, concedendo a palavra ao Vereador 

Manelzinho Rocha na tribuna registrou a perda de uma maritubense, funcionária do 

NASF – Núcleo de Atenção da Saúde da Família, a assistente social, Sra. Elessandra 

Gomes, que infelizmente faleceu nesta semana, deixando dois filhos menores. 

Requereu à Mesa diretora que seja encaminhado um voto de pesar a ser entregue na 

Secretaria de saúde a sua mãe Sra. Iraci Gomes e a todos os seus familiares pelo seu 

falecimento. Pediu o apoio dos pares. Assomando à tribuna, o Ver. Allan Besteiro 

após as saudações, reportou-se ao aniversário de Marituba dizendo que esta data não 

poderia passar em branco. Disse que Marituba seja uma cidade em desenvolvimento e 

ainda possui muitos problemas, muitas dificuldades, assim como tantas outras, porém 
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as adversidades estão sendo vencida, cada uma no seu tempo. Ressaltou que o aterro 

sanitário veio para tirar a paz da população deste Município. Considerou que com a 

união de todos os setores Marituba vencerá esta questão do lixão. Aproveitou a 

oportunidade para convidar a todos para participarem de ação do projeto Bem Viver 

Marituba, que acontecerá no dia 22/09/17, na Praça Matriz de Marituba, levando 

diversos serviços essenciais à população. No ensejo, o Vereador Pastor Ademir na 

tribuna aproveitou o ensejo em função ao seu requerimento na busca por melhorias de 

acessibilidade aos alunos, das escolas de Marituba, para parabenizar a todos os 

portadores de necessidades especiais na pessoa da Sra. Ana Raquel, filha do Cabo 

Raimundo Nonato Menezes Pereira em comemoração ao Dia Nacional dos Portadores 

de Necessidades Especiais, em especial os de Marituba. Pediu a benção do Senhor 

Jesus a todos os presentes. Na sequência, a Vereadora Chica, após saudar a todos, 

externou sua tristeza pelo falecimento do professor Ribamar, solicitando que seja 

encaminhada Moção de Pesar à família do referido professor, que faleceu esta semana, 

homem público, participou de diversas gestões, foi secretário municipal de educação. 

Informou que a partir de 22/09/17, já estará disponível folders do Fórum Fora Lixão, 

com informações sobre o parecer da juíza sobre a questão do lixão, mostrando alguns 

pontos importantes, principalmente, sobre onde está sendo jogado o chorume, bem 

como informações de como retirar este lixão do município de Marituba. Considerou 

ainda a necessidade de este Município trabalhar quanto à questão do Plano Municipal 

de Gestão de Resíduos Sólidos, assim como também seja pensado num plano para toda 

a área metropolitana. Externou votos de parabéns pela comemoração de emancipação 

da cidade de Marituba apesar de não haver muita coisa para se comemorar por causa da 

instalação deste lixão no município. Falou também da programação da ação do Bem 

Viver na Praça Matriz de Marituba, convidando a todos para participarem. Esclareceu 

que esteja brigando contra a instalação do lixão nesta cidade e não contra a gestão 

municipal. Finalizou externando votos de agradecimentos a todos aqueles que de 

alguma forma ajudaram na confecção deste folder, acrescentou que a empresa Revita 

esteja despejando um líquido sobre o chorume para diminuir o mau cheiro, porém, 
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considera que o mesmo seja apenas um paliativo e que não esteja funcionando.  Não 

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

quando eram, precisamente, dez horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente 

convidou aos demais Vereadores para participarem de sessão extraordinária para 

votação de matéria do Executivo Municipal, em seguida, 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, 21 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 
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