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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.  

Aos vinte e seis 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, interinamente o Vereador 

Boni; na Primeira 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: Mello, Pastor Ademir, Gilberto Souto, Alan 

Besteiro, Boni, Salin e Raí. Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Pastor Ademir, que fizesse a leitura de um texto bíblico e, 

quando eram, pontualmente, nove horas e vinte 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 040/2017, da Procuradoria Geral, do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 

027/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta 

Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 386/2017, de 05 de Setembro de 

2017, que Cria o Programa Construindo Valores, no âmbito das escolas 

municipais de Marituba, Ofício nº 30 do Gabinete do Ver. Pr. Ademir, informando 

aos Senhores Vereadores que na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Marituba, do dia 26 de Outubro de 2017, estará juntamente com sua equipe 
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presenteando com uma literatura, a todos que estiverem assistindo a referida sessão, 

com o objetivo de enfatizar a importância da leitura na vida do ser humano, 

Comunicados Nº 196049 a 196055, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para 

programas ligados ao referido fundo no município. Lido o expediente, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Iniciais. No uso da tribuna, o Vereador Salin após saudar a todos lembrou que na 

sessão anterior foi levantada a questão da insegurança neste Município, com relatos 

de diversos assaltos. Manifestou-se, na oportunidade, solicitando a realização de 

uma sessão especial, chamando para o debate todas as autoridades competentes e 

responsáveis na área de segurança. Destacou que o Prefeito Mário Filho vem 

realizando diversas obras de pavimentação e iluminação de ruas neste Município, 

fazendo a sua parte. Ressaltou que o Município de Marituba esteja na contramão da 

segurança pública. Finalizou dizendo que está adentrando com Requerimento 

solicitando uma sessão especial para debater sobre a questão da segurança pública. 

Na ocasião, o Senhor Presidente registrou a presença dos Vereadores Pastor 

Rodvaldo e João Pereira. Não havendo mais oradores inscritos nos pronunciamentos 

iniciais e nem nas Lideranças Partidárias, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário a leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 058/2017, de 

autoria do Poder Executivo; Requerimentos nº 2.113, 2.162, 2.164 e 2.168//2017, 

de autoria do Vereador Mello; Requerimentos nº 24, 26, 34 e 37/2017, de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 604, 605, 606, 608 e 609/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito; Requerimento nº 1.876/2017, de autoria do Ver. João 

Pereira; Requerimentos nº 365, 366, 367, 368 e 369/2017, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro; Requerimentos nº 1.694, 1.695, 1.696, 1.705 e 1.706/2017, de autoria do 

Ver. Salin; Requerimentos nº 1.401, 1.402, 1.403, 1.404 e 1.406/2017, de autoria 

do Ver. Gilberto Souto; Requerimentos nº 2.145 e 2.187/2017, de autoria do Ver. 
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Pr. Ademir; Requerimento nº 2.189/2017, de autoria do Ver. Neneco; 

Requerimentos nº 2.194 e 2.195/2017, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo; e 

Requerimento nº 2.188/2017, de autoria do Ver. Salin. 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, Neneco, João Pereira, Pastor Ademir, Salin, Allan Besteiro, Gilberto 

Souto, Mello, Raí e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à 

discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 19 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 de Lei nº 058/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o 

Programa de Recuperação Fiscal do Município de Marituba – REFIS MUNICIPAL. 

A matéria foi encaminhada às Comissões de Justiça e de Finanças para análise e 

parecer. Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 2.113/2017 – Foi retirado de 

pauta por solicitação do autor; nº 2.162/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a construção de um banheiro 

público nas proximidades do Ginásio Municipal de Esportes; nº 2.164/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

instalação de lixeiras em todas as praças do Município, inclusive nos arredores do 

Ginásio Municipal; e nº 2.168/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a informação de quais os equipamentos e 

máquinas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) possui para o 

desenvolvimento do seu trabalho. Não havendo discussão, submetidos à votação, 

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

Raimundo Carneiro nº 24, 26, 34, 36 e 37/2017, foram retirados de pauta por 

ausência do autor das matérias. Requerimentos nº 604, 605, 606, 608 e 609/2017, 

de autoria do Ver. Helder Brito, foram retirados de pauta por ausência do autor das 
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matérias. Requerimento de autoria do Ver. João Pereira, nº 1.876/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza de valas, implantação de 

rede de esgotos e galerias de águas pluviais, aterramento, pavimentação, iluminação 

pública, na Rua Boa Esperança, Bairro Campina Verde. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do 

Ver. Allan Besteiro nº 365/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

implantação de ciclovia em toda extensão da Estrada da Pirelli; nº 366/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda 

extensão da Avenida João Paulo II; nº 367/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da Rua da 

Assembleia; nº 368/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

implantação de ciclovia em toda extensão da Rua da Cerâmica; e nº 369/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda 

extensão da Rua do Decouville. Não havendo discussão, submetidos à votação, em 

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

nº 1.694/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

escola creche para o Bairro Novo Uriboca; nº 1.695/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de escola creche para o Bairro 

Campina Verde; nº 1.696/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de escola creche para o Bairro Beira Rio; nº 1.705/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie o serviço de água potável para o Bairro 

Uriboca; e nº 1.706/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie o 

serviço de água potável para o Bairro Pato Macho, foram discutidos pelo autor que 

na tribuna após saudar a todos os presentes, falou que tem certeza que os seus 

requerimentos, saindo do papel, serão em beneficio à população, como das escolas 

creches onde as mães possam deixar seus filhos em segurança, pedidos esses para 

os Bairros Uriboca, Campina Verde e Beira Rio, as quais atenderão também outros 
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bairros vizinhos, onde o Prefeito possa construir e atender principalmente crianças 

carentes. Outro pedido é quanto à distribuição do serviço de água potável para o 

Bairro Pato Macho onde tem uma área que ainda não foi concluído o serviço. Citou 

que é morador no município há 32 anos e somente agora no Governo Mário Filho 

seu bairro foi beneficiado com a água encanada e tem absoluta certeza que através 

do empenho do prefeito, antes de concluir o seu mandato, contemplará vários 

bairros com a distribuição de água potável. Não havendo mais discussão, 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.401/2017 - 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 Papai Noel, no Residencial Deus Seja 

Louvado, no Bairro Canaã; nº 1.402/2017 - 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 Nova Jerusalém, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã; 

nº 1.403/2017 - 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 Mar 

Vermelho, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã; nº 1.404/2017 - 

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 Liberdade, no 

Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã; e nº 1.406/2017 - 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 Fé em Deus, no Residencial Deus Seja 
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Louvado, no Bairro Canaã. Não havendo discussão, submetidos à votação, em 

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

Ademir nº 2.145/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie ao setor 

competente para que haja utilização das salas de informática, não utilizadas nas 

escolas do município; e nº 2.187/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção ou designação de uma sala para uso exclusivo dos 

professores em cada escola do Município. Não havendo discussão, submetidos à 

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

Ver. Neneco, nº 2.189/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

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

iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica, no 

Loteamento Imperial, QD -15, Bairro Decouville. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do 

Ver. Pr. Rodvaldo nº 2.194/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a realização de um seminário sobre segurança pública no ambiente escolar, com a 

participação de um palestrante da área; e nº 2.195/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal promova campanha nas escolas nas reuniões de pais, conscientizando-os 

quanto ao procedimento correto de descarte de medicamentos, equipando os postos 

de saúde com cartazes orientando ao público para o descarte deste material, 

colocando nos postos de saúde recipientes de coleta seletiva desse tipo de lixo. Não 

havendo discussão, submetidos à votação, em bloco, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento de autoria do Ver. Salin e demais Vereadores nº 

2.188/2017 - requerendo que este Poder Legislativo realize uma Sessão Especial 

para tratar sobre a Segurança Pública no nosso Município, oficiando convite às 

autoridades competentes. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Salin 

registrou que solicitou a realização de uma sessão especial para debater sobre a 

questão da segurança pública neste Município, disse que todos os Vereadores já se 
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manifestaram sobre o assunto, solicitando, inclusive, providências das autoridades 

competentes. Considerou que a discussão seja importante, pois de nada adianta o 

Prefeito Mário Filho fazer a parte que lhe cabe, e a polícia não realizar a sua parte. 

Disse que o Governo do Estado não esteja preocupado com a questão da segurança 

pública no Município de Marituba, acrescentando que seja dever deste Poder 

Legislativo cobrar ações de efetivas por parte dos órgãos de segurança e do 

Governo do Estado. Salientou que a culpa acaba recaindo nas costas dos Vereadores 

e do Prefeito. O governador Simão Jatene veio ao Município pedir votos, se elegeu 

e esqueceu suas promessas de campanha. Disse que os novos policiais vêm fazer 

treinamento e especialização no Município de Marituba, e depois são transferidos 

para outros Municípios. Não se vê policiais nas ruas, apesar do funcionamento do 

26º Batalhão de Comando da Polícia Militar. Parabenizou e agradeceu aos demais 

pares por assinarem em conjunto a matéria que trata da sessão especial, informando 

que a mesma esteja agendada para o dia 11/12/2017. Em aparte, o Ver. João 

Pereira parabenizou a iniciativa do autor da matéria, considerando a necessidade de 

cada Vereador chamar para si a responsabilidade de cobrança dos órgãos 

competentes sobre a questão da segurança pública, destacando que a polícia não 

possui contingente adequado para atender o Município de Marituba, bem como, as 

viaturas estejam sucateadas. Ressaltou que, quando morre um policial, a polícia 

chega com todo o aparato, o mesmo não acontece quando morre um cidadão 

comum. Em aparte, o Vereador Mello disse que a responsabilidade sobre a 

segurança pública seja do Governo do Estado. Não havendo mais discussão, 

submetido à votação, o Requerimento nº 2188/2017, foi aprovado por unanimidade. 

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

Vereadores nos pronunciamentos finais. Com a palavra, o Vereador Pastor 

Ademir na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores, Lideres 

Comunitários e pessoas presentes na galeria, falou que no próximo dia vinte e nove 
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de outubro, será comemorado o “Dia do Livro” e todos sabem que a leitura é de 

extrema importância para o aprendizado, vindo a favorecer a busca pelo 

conhecimento, e não poderia deixar de se manifestar quanto ao maior dos livros que 

é a bíblia sagrada, o livro dos livros, do grande senhor Deus, sendo a melhor leitura 

que o ser humano deva fazer. E como incentivo, irá doar neste dia a todos os 

presentes, juntamente com vários outros pastores da igreja universal, um exemplar 

das diversas coletâneas universalistas, e no ensejo agradeceu a presença pedindo as 

bênçãos do Senhor Jesus a todos os presentes nesta sessão. Usando a tribuna, o Ver. 

Pastor Rodvaldo após as saudações de praxe, disse que à questão da violência 

esteja escancarada neste Município, e o Governo Estadual não se importa com os 

acontecimentos, entrando na campanha do “quanto pior, melhor”. Disse que seja 

vergonhoso quando se tenta fazer um Boletim de Ocorrência e o investigador 

questiona se a vítima souber qualquer informação sobre o meliante que avise 

imediatamente a polícia. Ressaltou que a Polícia Civil esteja perdendo o sentido e o 

respeito. Disse que o Governador não tem compromisso com o povo do Pará, 

principalmente, com o Município de Marituba, parecendo que o governo do Estado 

esteja esperando que as condições da segurança pública se torne semelhante às do 

Estado do Rio de Janeiro. Externou sua indignação com a falta de compromisso do 

governador do Estado com a população deste Município. Registrou que no dia 31 de 

outubro seja comemorado o “Dia Nacional de Proclamação do Evangelho”, com as 

pessoas indo às ruas e praças, cantores gospel. Lei Federal nº 13.446/2016, de 

12/01/2016, promulgada pela então, Presidente Dilma Rousseff. Disse que em 

alguns Estados ou Municípios seja até feriado. Solicitou que fosse realizada, nesta 

Casa de Leis, uma sessão solene, em comemoração aos quinhentos anos da Reforma 

Protestante, bem como, pelo dia de proclamação do Evangelho, estendendo convite 

a todos, pastores, padres e aqueles que possuem comprometimento com a 

propagação do Evangelho. Informou que na segunda-feira a Assembleia Legislativa 
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do Estado do Pará também irá realizar uma sessão solene, assim como a Câmara 

Federal. Não havendo mais oradores inscritos, oportunamente, o Senhor Presidente 

convocou os demais Vereadores para participarem de duas sessões extraordinárias 

para apreciação de matéria em caráter de urgência do Poder Executivo Municipal, e 

quando eram, precisamente, dez horas e quinze 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, 26 de outubro de 2017 - 

24º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 21º ano da Emancipação. -x- 
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