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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO 

DE 2017.  

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 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, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Everaldo Aleixo, 

Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro e Raí. Alcançando o 

quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Pereira, que 

fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas e 

vinte e um minutos, em nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. 

Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que as atas constam 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 

042/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 023/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

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

379/2017, de 30 de junho de 2017, que dispõe sobre a Elaboração da LDO Lei 

Diretrizes Orçamentárias para exercício Financeiro de 2018 e dá outras 

providências; Mensagem nº 047/2017, da Procuradoria Geral, do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 021/2017, de autoria 

do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, 

cuja Lei Municipal recebeu o nº 392/2017, de 03 de outubro de 2017, que declara e 

reconhece de utilidade pública para o Município de Marituba o Instituto Social Cabo 

Dirley; Mensagem nº 048/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 025/2017, de autoria do Poder 

Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei 
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Municipal recebeu o nº 393/2017, de 03 de outubro de 2017, que declara e 

reconhece de utilidade pública para o Município de Marituba a Associação de artes 

Marciais e Cultura – Formiga; Mensagem nº 052/2017, da Procuradoria Geral, do 

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

036/2017, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta 

Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 397/2017, de 03 de outubro de 

2017, que dispõe sobre o plantio de árvores frutíferas, em logradouros, praças 

públicas, parques e escolas da rede municipal de ensino, e da outras providências; 

Mensagem nº 053/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, 

informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 041/2017, de autoria do Poder 

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

Municipal recebeu o nº 398/2017, de 03 de outubro de 2017, que altera a Lei nº 

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

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

Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, 

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

Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca – SEDAP; Mensagem nº 

054/2017, da Procuradoria Geral, do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 058/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

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

399/2017, de 27 de Setembro de 2017, que dispõe sobre o Programa de Recuperação 

Fiscal do Município de Marituba – REFIS Municipal; Ofício Circular nº 01/2017, 

da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Deputado Estadual Iran Lima – 

PMDB, convidando os Senhores Vereadores para participarem da Audiência Pública 

para ser discutida por vários setores da sociedade a Divulgação da lista de devedores 

em dívida ativa e a renúncia fiscal do estado do Pará a ser realizada no dia 28 de 

novembro de 2017, às 14 horas, no Auditório João Batista da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará; Ofício nº 50/2017 da Associação dos Deficientes 

Auditivos, Pais, Amigos e Usuários de Implante Coclear do Estado do Pará, 

convidando os Senhores Vereadores para participarem do Seminário em Alusão ao 

Dia Nacional da Pessoa com deficiência Auditiva, que ocorrerá no dia 1º de 

dezembro de 2017, das 08 às 13 horas, no Auditório da EMATER de Marituba e 

Comunicados Nº 239770 a 239771, 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 registrou a presença dos Vereadores Neneco, Helder Brito e Pastor 

Rodvaldo e justificou a ausência dos Vereadores Mello e Salin, em seguida 
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franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos iniciais. No 

uso da tribuna, o Vereador João Pereira após saudar a todos, justificou sua 

ausência na sessão passada, pois se encontrava representando a Prefeitura e Câmara 

Municipal na homenagem in memorian, ao Sr. Marco Liva, membro da Fundação 

Marcello Candia – Milão – Itália, que ocupava a função de Presidente, falecido em 

agosto de 2017, no qual pediu à esta Casa uma moção de pesar em homenagem a sua 

pessoa. Também lembrou que participou do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em 

Marituba, no que surgiu na colônia de hansenianos para que pudessem prestar suas 

homenagens, pois não podiam acompanhar o Círio em Belém à época da colônia de 

Marituba de Nazaré. Outro assunto registrou que no dia 18 de novembro comemora-

se o dia do Conselheiro Tutelar e não poderia deixar de se manifestar, 

principalmente por ter participado desde as primeiras eleições, a sua criação em 

2002 com voto direto da população, que nasceu junto com Estatuto da Criança e do 

Adolescente desde 1990, onde teve o seu direito reconhecido.  Os primeiros 

Conselheiros não tinham remuneração e eram eleitos diretamente pela população e 

exerciam um poder de policia na defesa e proteção das crianças e adolescentes. Mas, 

registrou sua homenagem parabenizando por sua atuação o Sr. Ivan de Melo que foi 

o primeiro conselheiro, também o Sr. Antônio Gomes, Sra. Danúzia Santos, Sr. 

Deodato Júnior Vera Cruz, Sr. Francisco Gular e Sra Nely de Jesus que atuaram no 

município. Desejou que levassem avante, firme e forte a sua missão. Por sua vez, a 

Vereadora Chica na tribuna após saudar a todos os presentes, referiu-se aos últimos 

dias quanto à realização de uma reunião no Bairro Beija Flor onde entrou com 

requerimentos junto às Secretário quanto as doenças epidemiológicas que estão cada 

vez mais crescente devido o lixão. Em que terão muitas decepções quanto às 

doenças que estão acometendo a população. A UPA em Marituba não tem condições 

de atender a todos os munícipes, posto que atenda a outros municípios vizinhos. 

Esteve com o Secretário Estadual de saúde na SEMA, o município está cada vez 

pior, sem recursos para atender pessoas que estão ficando deficientes, sem condições 

de se locomover em detrimento dos gazes liberados pelo lixão. Em nome dos quinze 

vereadores pediu um enfrentamento melhor diante da atual situação, pois haverá 

pessoas morrendo de pneumonia e tuberculose, o inverno será forte e senão houver 

uma intervenção, haverá mortes ocasionadas pelo lixão. Parabenizou os 

Conselheiros Tutelares que põe em risco sua vida em favor de famílias 

desestruturadas pela droga e tantos outros problemas. Agradeceu ao Vereador João 

Pereira em homenagear a classe de conselheiros de Marituba. Agradeceu também a 

prefeitura em levar o ”Projeto Bem viver” aos Bairros São João e Uriboca que são 

necessitados de serviços e atendimentos sociais devido a grande distância do centro 
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do município e da dificuldade de transporte e locomoção. Solicitou que todos 

ajudem e se reúnam para buscar soluções e providencias quanto às consequências do 

lixão da Revita. Não havendo mais oradores inscritos nos pronunciamentos iniciais, 

o Senhor Presidente franqueou a palavra às lideranças partidárias concedendo a 

palavra ao Vereador Rai, líder do Partido Verde, após as saudações de praxe, 

destacou o dia quinze de novembro, dia da Proclamação da República em suas 

manifestações pelo País. Parabenizou também os Conselheiros Tutelares pelo seu 

dia que muito apropriadamente merecem as homenagens. Citou que nesta semana 

aconteceu um caso no Bairro São Francisco, de um carro por volta das 15 horas, 

parar ao lado de uma jovem de dezessete anos, a pegaram, violentaram-na durante 

toda a noite, soltando-a no dia seguinte na sétima Rua do Bairro. A vítima e sua 

família estão sendo atendidos pelo conselho tutelar e demais órgãos de assistência 

social. Registrou o seu repúdio a tamanha violência e sua preocupação quanto falta 

de segurança naquele bairro. Em aparte o Vereador João Pereira falou de outros 

casos de jovens que estão acontecendo também em outros bairros, um cenário cada 

vez mais comum com assaltos e violência a menores. Concluiu o Vereador Raí 

reivindicando as autoridades competentes, providencias urgentes no policiamento 

dos bairros do município. Outro assunto foi quanto ao pronunciamento da Vereadora 

Chica em que citou que a empresa Revita está se sentido “A dona do pedaço” apesar 

da Prefeitura ter cancelado todas as suas licenças no município, a empresa passou a 

emitir nota fiscal de serviços para Belém, fazendo desvio de recolhimento de 

impostos para capital e Marituba está sem a arrecadação do ISS, ficando somente 

com os problemas de saúde. Na questão do lixo doméstico, vai haver a implantação 

de um projeto de coleta seletiva pelo Secretário de Meio Ambiente, o ex-Vereador 

João Batista, com aplicação de um plano piloto, primeiramente nos Bairros Jardim 

Imperial, Parque das Palmeiras, Nova Marituba e agrovila São Pedro, visando 

amenizar a demasia de lixo doméstico. O projeto visa à reciclagem com recuperação 

de cerca de 90% para criação de adubos e demais insumos. A população poderá 

jogar seus lixos em containers devidamente classificados. E como representante do 

partido verde irá apoiar a causa em melhoria do município. Não havendo mais 

lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse 

a leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 026/2017, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, Projeto de Lei nº 055/2017, de autoria do Poder Executivo, que retifica a 

numeração das Leis 316 e 318/2015, Projeto de Lei nº 059/2017, de autoria do Ver. 

Mello, Projeto de Lei nº 060/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, Requerimentos 

nº 2.217/2017, de autoria Ver. Mello, Requerimentos nº 24, 26, 34, 36 e 37/2017, 

de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, Requerimentos nº 604, 605, 606, 608 e 
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609/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, Requerimentos nº 2.215 e 2.216/2017, 

de autoria do Ver. Pr. Ademir, Requerimentos nº 1.405, 1.407, 1.408, 1.409 e 

1.410/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, Requerimentos nº 370, 371, 372, 

373 e 374/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, Requerimentos nº 1.703, 1.708, 

1.814, 1.816 e 1.817/2017, de autoria do Ver. Salin, Requerimento nº 2.225/2017, 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, Indicações nº 052, 054 e 056/2017, 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: Helder Brito, Pastor Ademir, 

Chica, Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Neneco, João Pereira, 

Raí, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro e Everaldo Aleixo. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente submeteu à discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária e Atas 

das sessões Extraordinárias realizadas no dia 09 de novembro 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 

026/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a celebrar convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome para implantação do Programa Restaurante Popular e dá outras providências, 

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

055/2017, de autoria do Poder Executivo, que retifica a numeração das Leis 316 e 

318/2015 que dispõem, respectivamente, sobre a criação e reestruturação e criação 

do plano de cargos e salários da Guarda Municipal, ao mesmo tempo em que altera a 

idade máxima, nelas prevista, para a investidura no cargo de guarda da corporação, 

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

059/2017, de autoria do Ver. Mello, que autoriza o chefe do Poder Executivo e 

Legislativo Municipal a realização da Semana Municipal dos Conselhos Tutelares e 

dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer, Projeto de Lei nº 060/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe 

sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas 

municipais e estabelece área escolar de segurança e dá outras providências, foi 

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

autoria Ver. Mello nº 2.217/2017, foi retirado de pauta por ausência do autor da 

matéria, Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 24/2017 - 

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 Oziel Alves Pereira, Bairro Almir 

Gabriel, nº 26/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição 
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de terreno e construção de um micro sistema de abastecimento de água na 

Comunidade Nova Jerusalém, Bairro Santa Clara, nº 34/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental 

no Bairro Canaã, nº 36/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Canaã, nº 37/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de um Centro de 

Educação Materno Infantil (Creche) de Tempo Integral no Bairro São João. Não 

havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade de 

votos, Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 604/2017 - 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 Rua Decouville, Bairro Decouville, nº 605/2017 - 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 Santiago, Bairro Decouville, nº 606/2017 - 

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 Travessa São Paulo, Bairro 

Decouville, nº 608/2017 - 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 Geraldo, 

Bairro Decouville, nº 609/2017 - 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 

Travessa Sete, Bairro Decouville. Não havendo discussão e submetidos à votação, 

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

Ademir nº 2.215/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente a colocação de um container na Rua Alfredo Calado com a 

Travessa Rosa de Saron, na Comunidade Nova Jerusalém, nº 2.216/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

colocação de um container na Rua Eucaliptal, esquina com a Nona Travessa no 

Bairro do Decouville.  Não havendo discussão e submetidos à votação, foram 
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aprovados por unanimidade de votos, Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto 

Souto nº 1.405/2017 - 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 Jeová Giré, no 

Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, nº 1.407/2017 - 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 Esperança, no Residencial Deus Seja Louvado, no 

Bairro Canaã, nº 1.408/2017 - 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 Elchaday, no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, nº 

1.409/2017 - 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 Deus Proverá, 

no Residencial Deus Seja Louvado, no Bairro Canaã, nº 1.410/2017 - 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 Cristo Rei, no Residencial Deus Seja 

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

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

Besteiro nº 370/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

implantação de ciclovia em toda extensão da Rua do Fio, nº 371/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie implantação de ciclovia em toda extensão da 

Rua Fernando Guilhon, nº 372/2017 -requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie implantação de placas padronizadas identificadoras de ruas, praças e 

logradouros do Município, nº 373/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie implantação gradativa do tempo integral nas escolas municipais, nº 

374/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantar a informática 

como Matéria Obrigatória no Ensino Fundamental. Não havendo discussão e 

submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade de votos, Requerimentos 

de autoria do Ver. Salin, nº 1.703,  1.708, 1.814, 1.816 e 1.817/2017, foram retirados 

de pauta por ausência do autor das matérias, Requerimento de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, nº 2.225/2017 - requerendo que o Presidente da Câmara 

Municipal de Marituba, envie ofício à Paróquia do Menino Deus, solicitando a visita 

da Imagem Peregrina do Menino Deus na Câmara Municipal de Marituba. Não 

havendo discussão e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 
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Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 052/2017 - indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de abastecimento de água na Travessa 

Felipe Soares, Alameda Bom Jesus e Travessa Floriano Peixoto, em parceria com o 

governo do estado do Pará, Bairro Almir Gabriel, nº 054/2017 - indicando que o 

Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Alameda Bom Jesus, no Bairro Almir Gabriel e nº 

056/2017 - indicando que o Prefeito Municipal determine a Secretaria Municipal de 

Saúde que proceda com realização dos exames toxicológicos dos Agentes de 

Endemias, na Unidade de Borrifação Vetorial. Não havendo discussão e submetidas 

à votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. Analisadas as matérias, o 

Senhor presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais, não havendo oradores inscritos e mais nada a ser tratado 

na ordem do dia,  quando eram, precisamente, dez horas e dez 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, 16 de 

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

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