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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017.  

Aos cinco dias do mês de outubro 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, 

Vice-Presidência o Vereador Boni na Primeira Secretaria, o Vereador Raimundo 

Carneiro, na Segunda Secretaria o Vereador Gilberto Souto 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: Alan Besteiro, João Pereira, Raimundo Carneiro, Chica, 

Salin, José Bonifácio, Everaldo Aleixo, Raí e Gilberto Souto. Alcançando o quórum 

regimental, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Chica, 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 encontrava no caderno dos Vereadores e na Secretaria da 

Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse 

a leitura do Expediente: Ofício nº 872/2017 – do Tribunal de Justiça do Estado – 

Comarca de Marituba, solicitando a disponibilização do Plenário da Câmara 

Municipal de Marituba, para a realização das Sessões do Tribunal do Júri, bem como 

03 (três) salas para acomodar as testemunhas de acusação, de defesa e o réu nos 

seguintes dias: 06/11/2017 (segunda-feira), 08/11/2017 (quarta-feira) e 13/11/2017 

(segunda-feira), às 09h. Lido o expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra 

aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da palavra, o 

Vereador Raimundo Carneiro após saudar a todos, externou mais uma vez a sua 

preocupação quanto à liberação do Plenário desta Casa de Leis ao Tribunal de Justiça 

para a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, esclarecendo que não seja 

contrário à cessão do espaço, contanto que, o referido órgão, promova a segurança do 

funcionalismo deste Poder Legislativo. Ressaltou que, em algumas ocasiões, sejam 

presos de alta periculosidade com apenas dois policiais militares para resguardar, 

além do preso de justiça, o espaço físico da Câmara Municipal de Marituba, juízes e 
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promotores, corpo técnico judiciário, bem como, funcionalismo, Vereadores, 

assessores e a população que visita este Poder, nos dias da realização de julgamento 

pelo Tribunal do Júri. Registrou que, quadrilhas especializadas estão resgatando 

presos, explodindo os muros de presídios. Questionou, então, como ficariam os 

funcionários desta Casa de Leis, caso houvesse um resgate de preso num desses 

julgamentos haja vista que a segurança ofertada seja incompatível com este tipo de 

evento. Solicitou à Mesa Diretora que, a liberação do Plenário desta Casa de Leis ao 

Tribunal de Justiça, esteja condicionada à solicitação de reforço do policiamento para 

garantir a segurança dos Vereadores que se encontram na Casa e, principalmente, dos 

funcionários da Câmara Municipal de Marituba.  Não havendo mais oradores 

inscritos, o Senhor Presidente franqueou a palavra às Lideranças Partidárias não 

havendo oradores inscritos, solicitou ao Primeiro Secretário a leitura da Matéria em 

Pauta: 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 052/2017, de autoria do 

Poder Executivo, Projeto de Lei nº 053/2017, de autoria do Poder Executivo, 

Projeto de Lei nº 054/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera o art. 42, 

inciso II, alínea “a” do Código Tributário Municipal, Projeto de Lei nº 003/2017, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, Requerimentos nº 2.116 e nº 2.117/2017, de autoria 

do Ver. Pr. Ademir, Requerimento, nº 316, 357, 358 e 359/2017, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, Requerimentos nº 582, 1.289, 1.582, 1.595,  1.689/2017, de autoria 

do Ver. Salin, Requerimentos nº 10, 11, 12, 13 e 15/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, Requerimentos nº 593, 595, 596, 601 e 603/2017, de autoria do 

Ver Helder Brito, Requerimentos nº 1.384, nº 1.385, 1.386, 1.394 e 1.395/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimentos nº 2.118, 2.119, 2.129, 2.133 e  

2.137/2017, de autoria do Ver. Neneco, Indicações nº 047 e 050/2017, 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: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, 

Neneco, João Pereira, Chica, Manoel Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, 

Everaldo Aleixo, Helder Brito, Raí e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

submeteu à discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28 de 

setembro de 2017 e Ata da Sessão Extraordinária do dia 28 de setembro de 2017. Não 

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

Continuando o Senhor Presidente oportunamente registrou a presença do Vereador 

Pastor Ademir e passou à deliberação da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 

041/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 324/2015, de 23 de 



         ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

3 

 

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

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

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. Foi aprovado em 2ª discussão e 2ª votação, 

Projeto de Lei nº 052/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

criação do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcréditos de Marituba, foi 

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

053/2017, de autoria do Poder Executivo, que adequa dispositivos do Código 

Tributário Municipal, no tocante ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN, à Lei Complementar Nacional nº 116, de 31 de julho de 2003, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Complementar nº 157, de 29 de 

dezembro de 2016, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer, 

Projeto de Lei nº 054/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera o art. 42, 

inciso II, alínea “a” do Código Tributário Municipal e dá outras providências, foi 

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

003/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Institui o “Programa Educação 

Antidrogas” nas escolas da Rede Pública de ensino municipal e cria o Selo “Escola 

Sem Drogas” e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer, Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Ademir nº 2.116/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie com urgência os serviços de 

roçagem e desobstrução de valas na Passagem Santiago no Bairro Mário Couto e nº 

2.117/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie com urgência os 

serviços de roçagem e desobstrução de valas na Passagem Santo Antônio no Bairro 

Mário Couto. Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do Ver. Allan 

Besteiro nº 316/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

implantação de Câmeras de monitoramento em locais estratégicos, nº 357/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a organização e equipar as cozinhas 

das escolas, nº 358/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

formação contínua de Professores da Rede Municipal de Ensina, nº 359/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação do Programa Escola 

Aberta, onde as escolas participantes são abertas nos finais de semana para o 

desenvolvimento de diversas atividades formativas, informativas, de esporte, cultura e 

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

unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do Ver. Salin nº 582/2017 - 
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requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de um posto de saúde 

na ocupação do Pet, localizado no Bairro Decouville, nº 1.289/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie um cemitério público, nº 1.582/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a criação do PCCR, o transporte de viaturas e 

motos, curso de capacitação e novo fardamento, nº 1.595/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie uma Quadra Poliesportiva coberta na Escola Maria do 

Carmo no Bairro Santa Clara, nº 1.689/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie o retorno dos Jogos Estudantis de Marituba. Discutiu o autor Vereador 

Salin na tribuna após saudar a todos os presentes falou que seus requerimentos são 

em beneficio da população de Marituba principalmente na área da saúde com a 

construção de postos de saúde, onde o Prefeito se comprometeu a construir um na 

ocupação do Pet no Bairro Decouville e já está fazendo uma licitação para 

contratação da obra, falou que acredita que vá sair do papel e se tornará realidade. Em 

aparte o Vereador Helder Brito parabenizou o autor em se preocupar com aquelas 

pessoas que moram naquela área e que sofrem sem um atendimento médico. Em 

aparte o Vereador Alan Besteiro disse que o posto de saúde irá também beneficiar o 

Bairro Nova Marituba e com certeza irá beneficiar muito mais pessoas residentes na 

área vizinhas, concluiu parabenizando o autor. Retomando o Vereador Salin falou de 

outro requerimento em que pede a construção de um cemitério público para o 

município, principalmente para as pessoas carentes, haja vista Marituba possuir onze 

cemitérios particulares e no cemitério José de Arimatéia não possui mais vagas, 

apesar do prefeito ter feito convênio com os particulares, não é o suficiente para 

atender a demanda. Em aparte o Vereador Manelzinho Rocha falou da importância 

do pedido, pois é uma realidade e se faz pensar numa alternativa futura, já que o 

município é o terceiro menor em extensão territorial e o terceiro maior em densidade 

demográfica, há que pensar em um crematório municipal o qual não precisará de área 

em extensão. Registrou essa ideia a ser pensada, pois dai há 20 anos para frente não 

haverá espaço no município para atender a demanda da população. Agradeceu o 

Vereador Salin, pois acha válida a sugestão, porém maioria da população ainda não 

aceita a ideia, mas será uma alternativa inevitável. Lembrou que foi aprovada uma lei 

que proíbe a abertura de novos cemitérios, mas o município precisa ter o seu. Em 

aparte o Vereador João Pereira achou importante a discussão ainda mais lembrando 

a questão do lixo que já ocupa uma boa extensão e contamina o solo bem como a 

grande quantidade já existente de cemitérios. Há que questionar, fiscalizar e controlar 

o uso indevido do solo. Em aparte a Vereadora Chica salientou que no inicio do ano 

de 2014 o Prefeito Mário Filho juntamente com uma comitiva visitaram o Cemitério 
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Good Pax localizado na Estrada da Alça Viária e foi determinada uma área para ser o 

cemitério publico, bem como o Max Domini também possui uma área destinada a 

gratuidade, em aparte o Vereador Boni parabenizou o autor pela brilhante matéria 

em determinar uma área para o cemitério público, mesmo que a população não aceite 

a ideia de um crematório, há  possibilidade de cobrar a parte que cabe ao município. 

Os cemitérios particulares cobram uma taxa para os sepultamentos mesmo 

considerados serviços públicos. Concluiu o Vereador Salin agradecendo o apoio dos 

pares pedindo também pela aprovação de outras matérias como o PCCR, transporte 

de viaturas e motos, bem como curso de capacitação, novo fardamento e a construção 

de uma quadra poliesportiva coberta para a escola Maria do Carmo no Bairro Santa 

Clara e o retorno dos jogos estudantis no município, pois são de grande importância e 

estimulo para os jovens. Não havendo mais discussão e submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro nº 10/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

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

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua 

Mogno, Bairro Campo Verde, nº 11/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza 

de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Rua Angelin, Bairro Campo Verde, nº 12/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza 

de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Rua Quatro de janeiro, Bairro Decouville, nº 13/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio 

e calçamento da Passagem Marajoara, Bairro Uriboca, nº 15/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, 

asfaltamento, meio fio e calçamento da Travessa Dos Sonhos, Bairro Almir Gabriel 

(Área Agrícola). Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do Ver Helder Brito 

nº 593/2017 - 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 José Alves de Souza, Bairro Pedreirinha, nº 595/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 
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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 Francisco de Assis Dória, Bairro Pedreirinha, nº 596/2017 - 

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 Capanema, Bairro Pedreirinha, nº 601/2017 - 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 

Jardim Paraíso, Bairro Pedreirinha, nº 603/2017 - 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 Armando 

Rocha, Bairro Pedreirinha. Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, 

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

Gilberto Souto nº 1.384/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas e roçagem na Passagem Santiago, 

Bairro Pedreirinha, nº 1.385/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas e roçagem na Passagem Salmo 40, 

Bairro Pedreirinha, nº 1.386/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

limpeza, terraplenagem, desobstrução de valas e roçagem na Passagem Deus é Fiel, 

Bairro Pedreirinha, nº 1.394/2017 -  requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública na 

Avenida José de Arimatéia, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, nº 

1.395/2017 -  requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de 

serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, 

capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública na Avenida Gilberto Souto, no 

Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã. Não havendo discussão e submetidos à 

votação em bloco, foram aprovados por unanimidade de votos, Requerimentos de 

autoria do Ver. Neneco, nº 2.118/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a climatização de duas salas novas da Escola 

Maria de Fátima, localizada na rua 1º de Maio, Bairro Mirizal, nº 2.119/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, abertura de valas, iluminação pública, 
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terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica na Alameda da Paz, 

Bairro Pedreirinha, nº 2.129/2017 - 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 Pires Franco, Bairro Pedreirinha, nº 2.133/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal determine junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica na Rua Edivan dos Santos, Bairro Novo Horizonte II, nº 

2.137/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

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

terraplenagem, meio fio, pavimentação asfáltica da Rua Alegria, no Bairro Novo 

Horizonte II. Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade de votos, Indicações de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha nº 047/2017 - indicando que o Prefeito Municipal providencie limpeza, 

abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Jeová Jiré, na 

Comunidade Jeová Jiré, Bairro Riacho Doce e nº 050/2017 - indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a implantação do abastecimento de água na Comunidade 

Jeová Jiré, Bairro Riacho Doce. Não havendo discussão e submetidas à votação em 

bloco, foram aprovadas por unanimidade de votos.  Analisadas as matérias, o Senhor 

presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos 

finais, concedendo a palavra a Vereadora Chica que após as saudações de praxe 

externou sua insatisfação quanto à questão da segurança pública, dizendo que, 

semana passada, houve vários assaltos às proximidades da Escola Geracina Begot, no 

Bairro São João, inclusive, esta Vereadora tenha sido uma das vítimas dos assaltantes; 

em outra situação, um professor e seu pai foram assaltados e baleados. Informou que 

as aulas na referida escola estejam suspensas. Disse que a tristeza se abateu sobre a 

Comunidade. Destacou que nesta data haverá uma grande caminhada pedindo Paz, a 

partir das dezesseis horas. Acrescentou que o governo do Estado não toma nenhuma 

providência, e a culpa acaba recaindo sobre os Vereadores ou Prefeito, mas a 

responsabilidade seja do Governo Estadual, o qual poderia convocar os aprovados no 

último concurso da Polícia Militar. Aproveitou a oportunidade para convidar aos 

demais pares para participarem de manifestação em frente à Igreja matriz de 

Ananindeua. Registrou que pela manhã recebeu a visita de um pesquisador que está 

fazendo um levantamento das áreas afetadas pelo aterro sanitário. Disse que a 

empresa esteja se adequando para poder permanecer neste Município. Ressaltou que 

com a chuva do dia anterior o odor estava insuportável, declarou acreditar que o gás 



         ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

8 

 

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

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

ou produto colocado no chorume, quando chove, não dê resultado nenhum. Disse que 

sábado haverá uma Romaria saindo de Marituba diretamente para a Basílica de 

Nazaré, permanecendo até o início da Procissão protestando contra a contaminação 

do lixão e pelo silêncio das autoridades, nenhuma manifestação de representantes do 

Governo do Estado, como se tudo estivesse as mil maravilhas, nenhum relatório foi 

repassado à Comissão Fora Lixão. Lembrou que esta Casa Legislativa solicitou ao 

Ministro da Defesa sobre os procedimentos a serem adotados, porém não houve 

retorno. Quanto ao estado de emergência, não se sabe se parou a ajuda com doações 

de cestas básicas e garrafões de água mineral. Questionou se o odor diminuiu, se as 

doenças respiratórias e de pele cessaram, disse que tudo continua na mesma. Em 

aparte, o Vereador Raí lembrou aos pares que adentrou com solicitação de estado de 

calamidade pública, o daria respaldo à uma solução definitiva sobre a retirada do 

aterro sanitário deste Município. Não se sabe ao certo o porquê da determinação de 

estado de emergência, que no final das contas, foram apenas distribuídas cestas 

básicas e água mineral para as famílias afetadas. Considerou que seja importante a 

decretação de estado de calamidade pública neste Município para que se tenha a ajuda 

efetiva do Governo Federal e de uma solução para a questão do aterro sanitário. 

Retomando seus pronunciamentos, a Vereadora Chica solicitou que a assessoria 

jurídica verificasse a possibilidade de reversão ou de nova solicitação de estado de 

calamidade pública, tendo em vista que os problemas continuam: contaminação da 

água, odor se espalhando por diversos bairros de Marituba. Por sua vez, o Ver. João 

Pereira na tribuna após as saudações de praxe referiu-se ao pronunciamento da 

Vereadora Chica quanto à violência que impera nas escolas como o arrastão ocorrido 

na Escola Ferrari que foi invadida por meliantes. Fez um apelo às autoridades, pois 

outras escolas também estão sendo atingidas por assaltantes. Sugeriu que a casa 

promova uma audiência publica para cobrar providencias do Ministério Público e da 

Secretaria de Segurança Pública. Registrou uma nota de repúdio contra a 

marginalidade que impera no município. Vários Bairros estão sendo atingidos e se faz 

necessário que a Câmara faça urgentemente uma audiência pública solicitando mais 

apoio das autoridades competentes. Outro assunto é de que na próxima semana não 

haverá sessão devido ao feriado nacional em comemoração ao dia da Padroeira do 

Brasil Nossa Senhora Aparecida e também o dia das crianças, que no cenário 

Nacional está sendo discutido a segurança e o direito delas e dos adolescentes no 

País, no que está sendo desviado recursos para campanhas e outros gastos retirando as 

verbas das politicas públicas em beneficio das crianças e da população necessitada. 

Em aparte o Vereador Raí falou da preocupação com relação ao recurso que não 
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precisará mexer no orçamento que destina repasses as empresas de comunicação para 

divulgar as campanhas políticas e que cerca de novecentos milhões serão destinados a 

partidos políticos, provenientes de fundos partidários, quando deveriam ser destinadas 

às crianças carentes e abandonadas, bem como não há partidos políticos que destinem 

parte dessa verba recebida a projetos sociais para crianças e adolescentes e muitas das 

vezes retiram de outras verbas destinadas a educação e a saúde. Concluiu o Vereador 

João Pereira falando que de fato não há repasses dessa natureza, mesmo tendo 

verbas destinadas as mesmas não favorecem projetos às crianças. Terminou 

agradecendo o poio dos pares registrando seu pedido de audiência pública.   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 

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, 05 de outubro de 2017 - 24º ano 

do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 21º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x-x- 

 

 

Ver. Everaldo Nascimento de Sousa 

Presidente da CMM 

 

 

Ver. José Bonifácio Viana Barroso                          Ver. Gilberto Nogueira Souto 

        Vice-Presidente da CMM                                           1º Secretário da CMM 

 

 

Ver. Raimundo Rudevan Carneiro           Ver. Raimundo do Socorro L. da Silva 

           2º Secretário da CMM                                     3º Secretário da CMM 

Redação
 

Walmir Souza & Silvia Gonçalves
 

Taquígrafos Legislativos 


