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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017.  

Aos dezenove 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; na Vice-

Presidência, o Vereador Boni na Primeira Secretaria, o Vereador Gilberto Souto; na 

Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro e na Terceira Secretaria, o 

Vereador Raí. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos 

Vereadores: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Chica, Raimundo Carneiro, Gilberto 

Souto, Everaldo Aleixo, Salin, José Bonifácio,  Raí, Pastor Ademir e Pastor Rodvaldo. 

Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor 

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

nove horas e vinte e quatro 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: Mensagem nº 

038/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 

388/2017, de 03 de Outubro de 2017, 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 
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120 de 28 de outubro de 2015. Lido o expediente, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da 

palavra, o Vereador Manelzinho Rocha, após saudar a todos falou sobre a questão da 

insegurança vivida neste Município, destacando que, infelizmente, esta semana, um 

policial militar foi alvejado e morto, no Bairro São Francisco, estava fazendo a escolta 

de um veículo de empresa particular, o famoso “bico”. Disse que muitos policiais 

precisam se sujeitar a este tipo de serviço para complementar e garantir o sustento de 

sua família, em virtude do salário defasado. Registrou que a polícia militar, a polícia 

civil e demais órgãos de segurança pública estejam sucateados, considerando que esta 

seja a realidade das políticas públicas do atual Governo Estadual, há cerca de vinte 

anos. Acrescentou que mais um policial militar teve que morrer para que a ROTAM 

ocupasse a cidade de Marituba por três dias consecutivos, solicitando que os 

comerciantes fechassem as portas. Disse que a população já vive esta sensação de 

insegurança dia a dia, questionando o porquê de a polícia militar não agir da mesma 

forma quando um cidadão comum seja morto pela bandidagem. Declarou acreditar que 

o policiamento deve ser preventivo com a polícia diariamente nas ruas, utilizando todos 

os mecanismos  necessários. Salientou que esteja se aproximando o período eleitoral, 

sendo necessário, escolher os nossos representantes, tanto na esfera estadual quanto na 

esfera federal, ou seja, deputados estaduais, federais e governador, considerando a 

necessidade de escolher pessoas compromissadas com este Município. Questionou 

ainda se persistiremos no erro, na continuidade deste governo ou se queremos 

mudanças. Registrou que esta Casa de Leis necessita trabalhar de forma coesa visando 

apoiar representantes ligados e compromissados com este Município. Destacou que o 

papel da segurança pública passa pela educação, pelo social, pelo emprego, por um 

conjunto de políticas para o bem comum. Finalizou dizendo que muitas organizações 

não governamentais encontram grandes dificuldades para empreenderem seus projetos, 

principalmente no que diz respeito à retirada de certidão. Por sua vez, o Vereador 

Raimundo Carneiro na tribuna, após saudar a todos os presentes, falou da falta de 

segurança no município que hoje está sitiado pela marginalidade. Todos são sabedores 
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da falta de policiamento em que muitas das vezes os policiais saem de casa sem saber 

se voltam, muitos vão trabalhar sem estrutura, com equipamentos sucateados e falta de 

salário digno. O próximo ano será de eleição, e vão receber por certo, candidatos para 

Deputado Estadual. Acredita que o município até então não fora contemplado com 

verbas por nenhum Deputado e que este parlamento não deva abrir as portas para 

partidos políticos receberem propostas de quem não esteja comprometido com 

Marituba. Citou que esteve com a Vereadora Chica na Assembleia Legislativa para 

tratar do lixão e não apareceu um Deputado que apoiasse a questão. Está circulando nas 

mídias sociais que o Governador Simão Jatene em sete anos de mandato já gastou cerca 

de um bilhão e cem mil reais em diárias de viagens, enquanto se veem hospitais 

sucateados, segurança desaparelhada e escolas sem reformas. O Ministério Público não 

cobra do Governo atual uma atitude, por isso se associa a vontade popular a qual deva 

prevalecer, de que ninguém irá ao poder senão for por vontade popular. Marituba tem 

problemas e pede ajuda, porém só aparecem os candidatos a Deputado em período de 

campanha e depois de eleitos, somem sem dar nenhum apoio ao município. O 

governador não toma nenhuma atitude quanto à segurança do Estado, pois no mês de 

setembro foram mortas cerca de duas mil pessoas por falta de gestão pública. Pediu 

sabedoria aos eleitores de Marituba que escolham de fato pessoas comprometidas com 

o município. No ensejo o Vereador Raí após as saudações de praxe, brincou que a 

situação esteja mais para choro do que para riso, quando se trata de segurança pública, 

considerando que o que vemos hoje seja a perda das ações públicas e sociais, 

destacando, ainda que (Estados Unidos e Coreia do Norte) estejam pregando a 

violência, invasões, um querendo dizimar o outro, como se fosse o quintal de suas 

casas. Declarou acreditar que ainda exista a esperança de retomada da ordem pública 

no País, através de medidas sociais, apesar de a violência assolar muitas cidades, 

citando o caso da cidade do Rio de Janeiro, com a degradação social chegando em 

níveis elevadíssimos, assim como, a desagregação das famílias. Disse que vem 

acompanhando há tempos o processo de violência no Estado e no Município, que já 

estão batendo em nossa porta. Disse ainda, que a violência atinge o jovem ou a criança 
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que residem na fronteira dos Bairros União e São Francisco, uma espécie de “Faixa de 

Gaza”, assistindo de forma perplexa e imponente, a escalada da violência. Ressaltou 

que, da forma que as coisas acontecem demonstram para onde estamos caminhando, 

sendo necessário dar um passo atrás para pensarmos na questão do Estado e na questão 

do Federalismo, tendo em vista de que o Município não tenha a gerência sobre a 

segurança pública, a qual seja de competência do Governo Estadual. Disse que estamos 

diante da perda de valores quanto à segurança pública, diante de políticas públicas que 

não dão resposta à sociedade. Considerou que o celular seja um instrumento que pode 

ser monitorado pelos órgãos de segurança pública, destacando que atualmente o 

policiamento seja feito por zona com contingente diminuto de policiais mal 

aparelhados, muitos não sabendo se irão retornar no final do dia. Registrou que os 

deputados estaduais podem mediar junto ao governo do Estado para que a segurança 

pública seja implementada neste Município, garantindo o direito de ir e vir de cada 

cidadão. Considerou que seja a hora da cobrança da ação dos órgãos competentes que 

fazem a segurança pública no Município, sem contar que Estado e União levam cerca 

de sessenta por cento das verbas. Disse que o Vereador seja o primeiro a receber as 

críticas e as cobranças, muitas vezes, por que o povo não sabe onde encontrar o 

deputado estadual ou o federal. Concordou que esta Casa de Leis una forças para 

escolher um nome para representar este Município nas próximas eleições. Por sua vez a 

Vereadora Chica na tribuna após cumprimentar a Mesa Diretora e demais vereadores 

presentes falou de sua saúde debilitada em sua função respiratória, no que, fez vários 

exames e constatou o que acontece consigo é o mesmo que acontece com outros 

moradores ao entorno do lixão, que sofrem com o descaso do Poder Público Estadual 

que não tem voz diante da pneumonia e tuberculose, as quais aumentam em detrimento 

do lixão. Relatou que nos dias de procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré iriam 

fazer protestos, porém foram pouquíssimas pessoas. Os meios de comunicação nada 

falaram a respeito. Afirmou que poderá morrer ou ter alguma pessoa de sua família 

atingida, porém não irá desistir de lutar pela retirada do lixão. Será feito um 

levantamento, dos últimos meses, nas unidades de saúde dos casos graves e riscos de 
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vida para fazer frente aos protestos. Citou que o empreendimento Terra do Meio está 

sendo processado pela Revita para que a mesma comprove os casos de degradação 

ambiental proveniente do lixão. O mau cheiro continua a impregnar os bairros. 

Afirmou que não depende mais somente do Prefeito Mário Filho, mas sim da 

população que precisa se mobilizar urgentemente, sejam em protestos, campanhas 

educativas nas escolas, reclamações junto ao Ministério Público e ao Governo do 

Estado. As eleições estão chegando e precisarão escolher e cobrar quem for eleito, pois 

na época de campanha todos aparecem, mas na hora de ajudar na luta contra o lixão 

não aparece ninguém. Apoiou um Deputado Estadual, mas talvez não repita seu voto, 

pois não deve nada a ninguém e sua campanha será pela saúde e bem estar da 

população de Marituba. Deixou claro que não é oposicionista e nem fala mal do 

Prefeito, mas cobra uma posição. Irá fazer o que for preciso, protestos, caminhadas, 

reclamações, campanhas, pois não ficará de braços cruzados diante da destruição 

causada pelo lixão. Em aparte, Vereador Mello se associou ao pronunciamento da 

Vereadora que com propriedade relatou que falam mal dessa Casa Parlamentar e de 

seus membros, bem como do Prefeito, em que acham que devam ficar quietos e a 

população aceitar o que está acontecendo. Foi prometido em canais de comunicação 

pelo próprio Governador que daria uma solução ao lixão e a população de Marituba 

deve continuar cobrando uma solução. Parabenizou a vereadora aguerridamente. 

Concluiu a Vereadora Chica agradecendo as palavras falando que há cinco anos 

esteve presente juntamente com uma comissão no comando geral onde o Governador 

prometeu vários recursos para Marituba e já passou esse tempo e nada foi feito. 

Afirmou ser testemunha viva dessa situação e continuará pedindo providencias.  Não 

havendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente franqueou a palavra às 

Lideranças Partidárias na tribuna o Vereador Salin líder do Governo, após as 

saudações iniciais reportou-se à questão da segurança pública dizendo que o Prefeito 

Mário Filho esteja se esforçando para sanear e iluminar diversas ruas deste Município 

para minimizar a questão da violência. Solicitou à Mesa Diretora que realize uma 

audiência pública para debater a questão da segurança pública com a participação dos 
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órgãos de segurança e autoridades competentes na área. Disse que a polícia se 

acovardou perante a bandidagem, destacando que a polícia só entra na periferia da 

cidade quando acontece uma morte, sendo necessária a realização de trabalhos de 

prevenção. Lembrou que esta Casa como um todo se uniu, à época, para eleger o atual 

Governador, em segundo turno, dizendo que daria apoio ao Município, porém após a 

eleição, não cumpriu com o prometido. Acrescentando que, a resposta do governo foi 

que, na hora da vitória, todos dizem que ajudaram. Um verdadeiro desrespeito com os 

Vereadores e com a população de Marituba. Uma demonstração do compromisso do 

Governo Estadual com o Município de Marituba seja a liberação para a instalação do 

aterro sanitário pela REVITA. Registrou que o Brasil possui bons políticos apesar de 

toda esta corrupção estampada, disse que nos seus cinco mandatos como Vereador 

nunca sequer foi chamado pelo Ministério Público, honrando a população que acredita 

no seu trabalho social e que está sempre de portas abertas para receber as pessoas em 

sua residência, onde funciona o seu comitê. Por sua vez o Vereador Pastor Rodvaldo, 

Líder do PTB, na tribuna após as saudações de praxe referiu-se a presença de pastores e 

lideres religiosos na galeria, pois estão vivenciando no país uma guerra sem 

precedentes, promovida pela rede Globo de televisão e conforme falou a Vereadora 

Chica em que a televisão é comprada e estamos vivendo num país onde à palavra de 

Deus, como disse o profeta Malaquias: “Até quando Deus , vou estar gritando por 

socorro?”. Até quando o Brasil vai gritar e ninguém ouvirá a justiça. Referiu-se a 

revista Veja que numa de suas publicações se referiu a “Esse povo Evangélico”, e isso 

nos incomodou, pois ainda é permitido andar com sua bíblia seja ele evangélico ou 

cristão. E se a população cristã não se unir, a televisão vai ditar suas regras. Citou como 

exemplo, uma promotora do Ministério Público Federal dos Direitos do Cidadão, Sra. 

Deborah Duprat quando esteve num programa do Canal Futura, dizendo que “crianças 

não pertencem às famílias”. O ECA- Estatuto da Criança e Adolescente fala da 

segurança, identidade psíquica e moral da criança. Ela disse que a lei existe para que a 

criança se submeta as regras do Estado e não da família e que não poderão mais discutir 

religião dentro das escolas, sendo a mesma o local estratégico para o fim das ideologias 
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religiosas, concluindo que o Brasil deva seguir o exemplo da Coréia do Sul, em quem 

dita as regras, seja o Ditador. E os pais não poderão interferir na vida dos filhos. Por 

isso como pastor religioso e parlamentar pediu para cobrar o seu pedido que foi 

aprovado em maio deste ano, o projeto “Construindo Valores” para que possam 

combater as causas para não sofrer os seus efeitos. Solicitou ao Líder de Governo e a 

procuradoria do município tenham mais cuidado com o que aprovam nesta Casa para 

que sejam publicadas as matérias aprovadas. Às vezes se sente impotente como 

parlamentar, e já que os vereadores e a Comissão de Justiça aprovam projetos e se a 

prefeitura adotar os princípios de valores, poderá dar encaminhamento a Secretaria de 

Missões e distribuir trinta milhões de exemplares que ensinarão valores e respeito à 

família e a sociedade. É sabedor da seriedade do Prefeito para com a família e solicitou 

celeridade em seu pedido já aprovado. Expressou a essa Casa, como evangélicos, 

continuarão a incomodar independente do que fez Hitler aos judeus e a televisão Globo 

que mostrou numa novela a destruição de um terreiro de umbanda. Os direitos são 

assegurados pela constituição que nenhum cristão, pai de santo, pastor, padre e espirita 

estarão impedidos de exercer sua religião. A mídia quer acabar com a família e com os 

princípios criados por Deus. A revista internacional Times fez uma pesquisa em que 

mostrou que as maiores entidades de credibilidade são a igreja e a família que foram 

criadas por Deus. E a rede Globo não tem compromisso com a família e com ninguém.  

Falou aos pares o que está acontecendo é a degradação dos princípios de Deus, querem 

que a família seja destruída. Mas, não deixarão isso acontecer, citando que nos 

presídios, irão batizar pessoas, que há uma igreja instalada dentro da penitenciária 

feminina de Marituba e toda quinta-feira pela manha uma pastora estará pregando e 

ensinando valores as mulheres, assim como resgataram vários jovens das ruas, são 

feitos ECC- Encontros de Casais com Cristo para resgatar famílias, encontros com 

Deus, missão nas ruas, anunciando o que Deus ensinou a transformar vidas. Registrou 

seu desprezo para com a Rede Globo e a revista Veja, bem como o esquerdopata 

Herbert Marcuse que escreveu o livro “Eros e a Civilização” no qual ensina as crianças 

a escolherem seus próprios sexos, esquecendo os princípios da família monogâmica. 
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Noticiou que a Procuradoria do Rio Grande do Sul enquadrou a exposição do Paraná 

em três crimes e será processado o presidente do Banco Santander em financiar aquela 

aberração. Onde está a Lei nº 8.069 do ECA no seu Art. 17 que fala:  O direito ao 

respeito consiste na inviolabilidade da integridade física da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Será que não 

está claro que infringiram a Lei contra Deus. E a Lei do Vilipendio Religioso que diz 

em seu Art. 208 do CP - Decreto Lei nº 2.848 - Escarnecer de alguém publicamente, 

por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática 

de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso: Pena - 

detenção, de um mês a um ano, ou multa. Ou seja, desrespeitar imagens e objetos como 

os dos católicos. Os evangélicos acreditam num Deus que não dorme e quem planta 

vento, colherá tempestade e senão despertarmos a tempo colherão os frutos podres.  Em 

aparte o Vereador Raí falou da preocupação com relação à exposição de um crucifixo 

com a imagem de um homem nu e a degradação da família que é o esteio da sociedade. 

Acompanhou o projeto do autor e caso o prazo não seja cumprido a Câmara tem 

poderes para promulgar caso não tenha sido atendido pela Procuradoria do Município. 

Registrou como católico, vê o trabalho dos evangélicos, bem como de padres e outras 

instituições religiosas resgatando a família independentemente de religiões. A família é 

a célula mater da sociedade e deve prevalecer acima de tudo. Em aparte o Vereador 

Raimundo Carneiro falou com tristeza o que acontece no País onde a televisão 

manipula a mídia sobre a destruição da família, uma imprensa má que destrói e não vê 

o trabalho das igrejas junto às penitenciárias e retirando jovens drogados das ruas. A 

exposição feita vem macular a imagem da família e da Igreja e a TV Globo que faz 

apologia ao crime, ao trafego de drogas e tudo o que não presta.  Como parlamentar e 

cidadão católico parabenizou o Pastor Rodvaldo independente de ser evangélico, 

acredita no seu trabalho e na sua igreja. Em aparte o Vereador Mello afirmou ser 

importante o tema e como servo da palavra de Deus se associou a sua pessoa em se 

colocar a frente dessa discussão, pois não haverá satanás que impedirá o cidadão de 

bem a se manifestar. A rede Globo manchou a imagem de Belém numa novela mal 
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feita com apologia ao crime e ao trafico de drogas. Parabenizou o Pastor em defender a 

família. Concluiu o Vereador Pastor Rodvaldo agradecendo o apoio dos pares 

registrando que Dom Henrique Soares em entrevista a televisão convocou a todos os 

padres, Bispos, Pastores e entidades religiosas a respeitar os princípios de Deus e da 

família. Convidou a todos a participarem em novembro da marcha da família em 

Marituba em que todos possam ir levando seus filhos e filhas. Agradeceu a presença de 

todos. Oportunamente o Senhor Presidente registrou que encaminhou o Ofício nº 

058/2017 de 25 de setembro de 2017 ao Prefeito Mário Filho solicitando informações a 

cerca do Projeto de Lei nº 027/2017 que cria o programa Construindo valores no 

âmbito das escolas públicas do município de Marituba e não havendo mais oradores 

inscritos, solicitou ao Primeiro Secretário a leitura da Matéria em Pauta: Projeto de 

Lei nº 057/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, Requerimentos nº 1.396,  nº 1.397, nº 

1.398,  nº 1.399, e  nº 1.400/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimentos 

nº 604,605, 606, 608 e 609/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, Requerimentos nº 

2.139 e 2.148/2017, de autoria do Ver. Neneco, Requerimentos nº 2.149, 2.150 e 

2.151/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, Requerimento nº 1.876/2017, de autoria 

do Ver. João Pereira, Requerimentos  nº 17, 18, 19, 20 e 21/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, Requerimento nº 360, 361, 362,363 e 364/2017, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro, Requerimentos nº 1.290, 1.596, 1.686, 1.688 e 1.691/2017, de 

autoria do Ver. Salin, Requerimento nº 2.163/2017, de autoria do Ver. Mello, 

Requerimento nº 2.185/2017, de autoria do Ver. Raí, Requerimento nº 2.186/2017, 

de autoria da Vereadora Chica. 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,  

Neneco, Chica, Pastor Ademir, Mello, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, 

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

discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 05 de outubro de 2017. 

Não havendo discussão, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. 

Continuando o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria em Pauta: Projeto 
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de Lei nº 057/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a coleta de lixo 

eletrônico e fixa o Dia D da coleta de lixo eletrônico e dá outras providências, foi 

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

do Ver. Gilberto Souto nº 1.396/2017 - 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 

Alameda Padilha de Sousa, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã, nº 

1.397/2017 - 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 Travessa Vitória, no Residencial 

Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, nº 1.398/2017 - 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 Travessa Vinde a Mim, no Residencial Deus Seja Louvado, no 

Bairro Canaã, nº 1.399/2017 - 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 Travessa 

Shalon no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã,  nº 1.400/2017 - 

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 Travessa Paraíso, no Residencial Deus Seja Louvado, 

no Bairro Canaã. Não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do Ver. Helder nº 

604, 605, 606, 608 e 609/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das 

matérias. Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 2.139/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a construção de uma Quadra 

Coberta para a Escola Maria de Fátima, localizada na Rua 1º de Maio, Bairro Mirizal e 

nº 2.148/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a reforma e ampliação da creche Marcelo Candia. Não havendo discussão e 
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submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade de votos. 

Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 2.149/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a realização de um seminário sobre Segurança Pública 

no Ambiente Escolar, nº 2.150/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

que o acesso dos estudantes das Escolas da Rede Municipal seja através de 

identificação biométrica, nº 2.151/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie aquisição de equipamentos de biometria, aquisição do software de controle 

de frequência, treinamento e capacitação para os funcionários da escola. Não havendo 

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

votos, Requerimento de autoria do Ver. João Pereira nº 1.876/2017 foi retirado de 

pauta por ausência do autor da matéria, Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro nº 17/2017 - 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 

Juliano, Bairro Almir Gabriel (área agrícola), nº 18/2017 -  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 Edmundo de Queiroz, Bairro Almir Gabriel (área agrícola), nº 

19/2017 - 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 da Assembleia, Bairro 

Almir Gabriel (área agrícola), nº 20/2017 - 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 Edna Guimarães, Bairro Almir Gabriel (área agrícola), nº 21/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de 

serviços de iluminação pública, limpeza de vala, saneamento básico, terraplenagem, 

asfaltamento, meio fio e calçamento da Alameda Nossa Senhora do Carmo, Bairro 

Almir Gabriel (área agrícola). Não havendo discussão e submetidos à votação em 
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bloco, foram aprovados por unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do Ver. 

Allan Besteiro nº 360/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

Formação de uma Política de Saneamento Básico, com Orientações, nº 361/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie Projeto Guarda Municipal Ciclista, nº 

362/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantar Xadrez no 

Currículo da Educação Básica, conforme a Lei de Base da Educação Nacional (Lei 

9394/96) art. 26 e 27, nº 363/2017- requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

implantação de ciclovia em toda extensão da Avenida Deputado João Batista no Bairro 

Almir Gabriel, nº 364/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

implantação de ciclovia em toda extensão da Avenida Central que corta os Bairros 

Imperial, Nova Marituba e Beija Flor. Não havendo discussão e submetidos à votação 

em bloco, foram aprovados por unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do 

Ver. Salin nº 1.290/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie uma 

passarela em frente da empresa Direcional, nº 1.596/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie terraplenagem, tubulação, meio fio, drenagem, limpeza, asfalto 

e lombadas na Primeira Rua do Bairro Santa Clara, (São Tomé – Estrada da Piçarreira), 

nº 1.686/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie para os funcionários 

da vigilância em saúde: central de ar para a coordenação de imunização e para o 

laboratório da coordenação de endemia, linha telefônica para a recepção e internet 

própria, um ventilador de teto, manutenção e troca das descargas e torneiras dos 

banheiros do prédio, aquisição de carro próprio e mobiliário em pouca quantidade e em 

condições adequadas, nº 1.688/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

que tape os buracos da Rua da Cerâmica que inicia no Bairro São Francisco até a BR 

316, para melhorar o tráfego de pessoas e transporte e nº 1.691/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de escola-creche para o Bairro Santa 

Lúcia II. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Salin disse que adentrou com 

cinco matérias nesta Casa de Leis solicitando melhorias na qualidade de vida da 

população deste Município. Considerando de fundamental importância a instalação de 

uma passarela em frente à empresa Direcional, disse que este seja um pedido antigo, 
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assim como, o da passarela para o Bairro Residencial Almir Gabriel. Solicitou também 

a realização de diversos serviços na Primeira Rua, no Bairro Santa Clara, antiga São 

Tomé, na Estrada da Piçarreira. Solicitou a instalação de central de ar para a 

coordenação de imunização e para o laboratório da coordenação de endemias, linha 

telefônica e internet própria, entre outras, visando com esta reforma, dar melhores 

condições de trabalho para os funcionários da vigilância em saúde. Outra solicitação 

seja o serviço de tapa buraco na Rua da Cerâmica visando melhorar o tráfego e o 

transporte na referida via que dá acesso à BR 316. Outro pedido seja a construção de 

escola creche no Bairro Santa Lúcia II, a qual atenderá também os Bairros Santa Lúcia 

I, Beira Rio, Mário Couto, Campina Verde e União. Destacou que já foram aprovadas 

mais de vinte solicitações de escolas creches, finalizou solicitando o apoio dos pares 

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

em bloco, foram aprovados por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do 

Ver. Mello nº 2.163/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente para que informe em que situação se encontra a defesa civil do 

Município. Junto dessas informações possa ser divulgado o endereço e número de 

telefones para que assim a população possa ter acesso aos serviços oferecidos. Não 

havendo discussão e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 

Requerimento de autoria do Ver. Raí, nº 2.185/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie o serviço de recuperação asfáltica da Rua São Lázaro, no Bairro 

São Francisco. Não havendo discussão e submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. Requerimento de autoria da Vereadora Chica nº 2.186/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Pau Darco, localizada no loteamento 

Campo Verde, Bairro São João. Não havendo discussão e submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade de votos.  Analisadas as matérias, o Senhor presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais, 

constatando não haver oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do 

dia. Oportunamente informou que a Câmara Municipal assinou um acordo de 
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cooperação mutua com a Policia Civil e Secretaria de Segurança Pública do Estado do 

Pará para emissão de carteiras de identidade e serviços de identificação criminal neste 

Poder Legislativo com a emissão de até 9.600 cédulas de identidade. O acordo terá o 

prazo de vinte e quatro meses.  E quando eram, precisamente, onze horas e onze 

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, 

19 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- 
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