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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017.  

 

Aos trinta 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, João Pereira, Chica, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Raí, 

Manelzinho Rocha e Raimundo Carneiro. 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 vinte e quatro minutos, em 

nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou 

que a ata consta 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 044/2017, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria 

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

cuja Lei Municipal recebeu o nº 389/2017, de 03 de Outubro de 2017, que Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de incluir atividades com o tema “Ética e Cidadania” no 
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contexto didático pedagógico nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Marituba e dá outras providências;  Mensagem nº 050/2017, da 

Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi sancionado o 

Projeto de Lei nº 030/2017, de autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente 

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 395/2017, de 

03 de outubro de 2017, que Dispõe sobre o uso incentivo ao cultivo das plantas 

“Citronela e Crotalária”, como método natural de combate à Dengue e dá outras 

providências; e  Comunicados Nº 247557/2017, 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, Vereador Manelzinho Rocha após 

as saudações iniciais, registrou a presença do Senhor Eduardo Moreira, presidente 

da Associação dos Deficientes Auditivos, Pais e Amigos e Usuários de Implante 

Coclear do Estado do Pará, neste Município. Acrescentou que no dia 01/12/17, 

acontecerá o 1º Seminário de alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência 

Auditiva, evento que ocorrerá no auditório da EMATER - Marituba, no horário de 

08 às 13h, aproveitou para convidar os demais Vereadores e população em geral 

para prestigiarem este evento. Disse que esta Associação estava sediada em Belém 

por falta de apoio, porém, no início da administração Mário Filho, a associação 

passou a ser sediada neste Município, prestando diversos serviços à comunidade. 

Chamou a atenção dos demais pares para a questão do Regimento Interno, 

destacando que gostaria de apresentar um Projeto de Resolução com a propositura 

de inclusão de um artigo no Regimento Interno, porém se deparou com o artigo 155, 

o qual considerou inusitado, no sentido de cercear o direito do Vereador, tendo em 

vista que deseja propor uma alteração no Regimento Interno, neste caso, 

necessitaria da assinatura de um terço do número de vereadores da Casa, ou seja, 
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cinco Vereadores. Considerou que esta questão esteja errada, pois a ideia, a 

proposição do autor de alteração no Regimento Interno precisa ser respeitada, tendo 

em vista que necessitaria de mais quatro Vereadores para assinar em conjunto sua 

proposição, sem contar que seja apenas para poder protocolar a mesma. Disse que 

tem a consciência de que o Regimento Interno desta Casa de Leis não pode ser 

alterado ao toque de caixa, mas um Vereador não ter a possibilidade de propor uma 

alteração sem necessitar da assinatura de outros Vereadores. Finalizou dizendo que 

irá fazer um Projeto de Resolução propondo a alteração também neste artigo 155, 

para que um Vereador possa protocolar uma propositura sem a necessidade da 

assinatura de mais quatro Vereadores, levando ao debate e votação Plenária. Por sua 

vez a Vereadora Chica após as saudações iniciais, registrou a sua indignação com 

relação ao meio ambiente e a situação em que se encontra a população residente nos 

arredores do lixão, onde marcou uma audiência com o Secretário Estadual de Meio 

Ambiente, representantes da SEMMA, Secretário de Saúde e demais representantes 

para tratar sobre o assunto, porém não compareceram, vindo a ser mais um descaso 

a respeito do aterro sanitário. A comissão fora Lixão vai continuar com suas ações. 

Relatou a morte dos macacos ocorrida no parque ambiental reserva silvestre, e se 

for verdade, é sinal que a mortandade está próxima à população, pelas causas do 

aterro. A última noticia é de que o relatório emitido pela FADESP não será 

considerado, pois sim o da REVITA. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha se 

associou ao discurso parabenizando-a diante do seu compromisso para com o 

município, e que a vereadora deva fazer um requerimento solicitando a anuência 

dessa Casa para que o Secretário de Meio Ambiente conceda celeridade na emissão 

do relatório e dê uma solução o quanto antes, haja vista a Secretaria só liberar o 

funcionamento da empresa mediante a conclusão do mesmo, com a devida 

apresentação de prazos. Devem oficializar pedindo esclarecimentos. Continuando, a 

Vereadora Chica agradeceu o apoio dos pares afirmando que a luta é de todos e 
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que é representante da Câmara. Lembrou que já fez o pedido à SEMMA, porém 

ainda não recebeu a resposta com os dados do relatório. Solicitou outra audiência 

pública para que seja apresentado outro local para transferir o lixão. As licenças da 

REVITA foram dadas pelo Governo do Estado e não mais pelo município de 

Marituba. As bacias de chorume estão sendo estendidas e já que a licença de 

anuência foi cassada, como este lixão estará funcionando. O período de chuvas está 

chegando e com as bacias abertas, como irão conter os gases. Contou do 

falecimento de uma vizinha que possivelmente morreu em decorrência do lixão. O 

problema está sendo estendido para outros municípios ao arredor de Ananindeua e 

Acará. Outro assunto foi quanto à abertura dos jogos da Escola Municipal Geracina 

Begot Granhen no Bairro São João e verificou a atenção dada aos alunos e seus 

pais, também parabenizou o gestor da Escola Santa Rita em que fez uma formação 

através da Guarda Municipal em divulgar normas e regras de conduta as crianças, 

onde ministrou pequenos cursos quanto ao uso da droga, violência urbana e 

domestica. Parabenizou a Guarda Municipal de Marituba pelo trabalho. 

Oportunamente, o senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Boni, pelo 

falecimento da matriarca da família; e do Ver. Pastor Ademir que se encontra a 

serviço deste Poder Legislativo. Não havendo mais oradores inscritos nos 

pronunciamentos iniciais, o Senhor Presidente franqueou a palavra às Lideranças 

Partidárias. Fazendo uso da palavra, o Ver. Raimundo Carneiro, líder do PSD, 

após saudar a todos, informou que está adentrando com um Requerimento 

solicitando Moção de Pesar à família do Vereador Boni, pelo falecimento da 

matriarca da família, no último domingo, 26, aproveitando para solicitar aos demais 

pares que assinem juntos esta moção. Reportou-se ao pronunciamento de sua 

antecessora, dizendo que esteve na Prefeitura na última segunda-feira, 27, e o 

Prefeito estava reunido com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

Procuradoria, montando uma força tarefa para colocar fiscais 24h, durante dois dias, 
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no aterro sanitário para contar quantas carradas de lixo de Belém e de Ananindeua 

adentraram no aterro sanitário de Marituba, tendo em vista que há cerca de quatro 

meses a nota de ISS, esteja sendo retirada num escritório de uma filial do aterro 

sanitário em Belém, ou seja, nem mais os impostos eles estão pagando em 

Marituba. Informou que a justificativa da empresa seja que não esteja mais sendo 

despejado lixo de Belém e de Ananindeua no referido aterro. Disse que esta força 

tarefa inicia-se nesta data, 30, com a anotação da placa do caminhão, nome do 

motorista e peso. Registrou que o partido PSD se sente honrado por ter em sua 

filiação um Prefeito como o Mário Filho. Disse que representantes da Caixa 

Econômica Federal queriam impedir que o Prefeito parasse de colocar asfalto nas 

ruas tendo em virtude de convênio com a referida instituição. Porém, o Prefeito com 

pulso firme, solicitou, imediatamente, que a Procuradoria Geral deste Município, 

encaminhasse ofício à CEF, informando que não iria parar com os serviços de 

asfaltamento, pois seja uns dos anseios da população, e que a CEF tentasse se 

ajustar-se com o Município de Marituba. Destacou que as obras chegaram ao 

Decouville, Beija Flor, Riacho Doce, União, conclusão da Rua do Fio chegando na 

Direcional. Parabenizou a gestão do prefeito Mário Filho que, apesar de toda a 

crise, vem realizando obras em todo o Município de Marituba. Enquanto, outros 

gestores nem conseguem pagar o funcionalismo. Assomando à tribuna, o Vereador 

Salin, líder do Governo, após as saudações de praxe, comunicou que no dia onze de 

dezembro aguarda a população para se fizer presente na sessão especial, onde está 

cuidando pessoalmente da entrega dos ofícios ao Sr. Simão Jatene, Governador do 

Estado; o Sr. Mário Filho, Prefeito de Marituba; Sr. Rilmar de Sousa, Delegado 

Geral da Policia Civil; Sr. Jeannot Filho, Secretário de Estado de Segurança Pública 

e defesa Social – SEGUP; Coronel Hilton de Souza, Comandante Geral da Polícia 

Militar; Comandante André Marques do 21º Batalhão da Polícia Militar de 

Marituba; Coronel Costa Júnior, Secretário de Segurança Pública e Mobilidade 
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Urbana – SEGMOB; Sr. Delegado Luiz de Souza, do Decouville; Delegado James 

Moreira da 15º Seccional Urbana de Marituba; Promotora Alessandra Rebelo da 3ª 

Promotoria de Justiça de Marituba, Coronel Alisson Monteiro – Diretor do IESP – 

Instituto de Ensino de Segurança do Pará; Tenente Coronel André Luís Campos – 

Comandante do 25º Grupamento de Bombeiros Militar de Marituba, Dr. Homero 

Lamarão Neto, Digníssimo Juiz da 1ª Vara Cível de Marituba. Será uma sessão para 

tratar da falta de segurança no município, bem como convidou os representantes dos 

centros comunitários e demais entidades de Marituba, para que juntos possam 

discutir a melhoria da segurança. Falou que a Vereadora Chica e demais vereadores 

poderão contar com sua pessoa para retirar o lixão do município. Reafirmou que vai 

tomar a frente das reivindicações, pois o Governador do Estado está enganando a 

população com tantas promessas e não dá uma solução. O prefeito Mário Filho fez 

sua parte em cassar as licenças da empresa, porém as epidemias estão se alastrando 

e nada está sendo feito. Solidarizou-se ao Vereador Raimundo Carneiro em afirmar 

que as frentes de trabalho na educação estão cada vez melhor, sendo construídas 

cada vez mais creches e escolas, assim como as ruas estão sendo asfaltadas. A 

Caixa econômica quer retirar as verbas de asfaltamento, mas tudo está sendo feito e 

pago as prestadoras. Agradeceu a presença de todos. Não havendo mais lideranças 

inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 

da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 016/2017, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei nº 037/2017, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 

053/2017, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 055/2017, de autoria 

do Poder Executivo; Parecer nº 12/2017, de autoria da Comissão de Finanças sobre 

o Projeto de Lei nº 054/2017; Projeto de Lei nº 054/2017, de autoria do Poder 

Executivo; Parecer nº 041/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 03/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto; Parecer nº 042/2017, de autoria da Comissão de 
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Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 04/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Parecer nº043/2017, de 

autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria da Vereadora Chica; 

Parecer nº 044/2017, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 011/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2017, de autoria 

do Ver. Gilberto Souto; Parecer nº 045/2017, de autoria da Comissão de Justiça, 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2017; Projeto de Decreto Legislativo 

nº 12/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Parecer nº 046/2017, de autoria 

da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2017; Projeto 

de Decreto Legislativo nº 13/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Parecer nº 

047/2017, de autoria da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 14/2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2017, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir; Requerimentos nº 38, 39, 40 e 41/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro; Requerimentos nº 283, 284, 289, 293 e 347/2017, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro; Requerimentos nº 613, 621, 624, 2.264 e 2.265/2017, de autoria do 

Ver. Helder Brito; Requerimentos nº 1.416, 1.417 e 1.418/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto; Requerimentos nº 1.822, 1.823, 1.834, 1.843 e 1.844/2017, de 

autoria do Ver. Salin; Requerimentos nº 2.266, 2.271 e 2.272/2017, de autoria do 

Ver. Pr. Rodvaldo; Requerimentos nº 2.273, 2.275, 2.281, 2.286 e 2.289/2017, de 

autoria do Ver. Mello. 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; 

Manelzinho Rocha; Neneco; João Pereira; Chica; Helder Brito; Salin; Gilberto 

Souto; Everaldo Aleixo e Raimundo Carneiro. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente submeteu à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 23 de 

novembro de 2017, a qual foi aprovada por unanimidade. Continuando o Senhor 
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Presidente passou à deliberação da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 

016/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 367, de 

28 de dezembro de 2016, que cria o Conselho de Orientação e Desenvolvimento 

Econômico de Marituba – CONDEC. Não havendo discussão, submetido à votação, 

foi aprovado por unanimidade, em 2ª votação. Projeto de Lei nº 037/2017, de 

autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 372/2016, de 28 de dezembro de 

2016, que autorizou o Poder Executivo a criar a Companhia de Desenvolvimento 

Industrial de Marituba – CODIM, para se adequar efetivamente às disposições da 

Lei nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade, em 2ª votação. 

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. Não havendo discussão, submetido à votação, 

foi aprovado por unanimidade, em 2ª votação. 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. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade, em 2ª 

votação. Parecer nº 012/2017, de autoria da Comissão de Finanças, sobre o 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. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 
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054/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera o art. 42, inciso II, alínea “a” 

do Código Tributário Municipal e dá outras providências. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade, em 1ª votação. Parecer nº 

041/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 

03/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que Concede o Título Honorífico de 

Cidadão Maritubense ao Senhor Francisco de Assis Tavares dos Santos, e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, que Concede o Título Honorífico de Cidadão Maritubense ao 

Senhor Francisco de Assis Tavares dos Santos, e dá outras providências. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 

042/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 

04/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que Concede o Título Honorífico de 

Cidadão Maritubense ao Senhor Claudio José Gomes Correa. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 04/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que Concede o Título 

Honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor Claudio José Gomes Correa, e dá 

outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Parecer nº043/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria da Vereadora Chica, que denomina de 

“Unidade de Saúde Cristiano Claudio Torres”, a Unidade de Saúde dos 

Condomínios da Direcional no Bairro Almir Gabriel e dá outras providências. Não 

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

Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria da Vereadora Chica, que denomina de 

“Unidade de Saúde Cristiano Claudio Torres”, a Unidade de Saúde dos 

Condomínios da Direcional no Bairro Almir Gabriel e dá outras providências. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 



         ESTADO DO PARÁ   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

10 

 

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   

 

044/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 

011/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que Denomina de “Posto de Saúde 

Pastor José de Arimatéia”, no Bairro Canaã e dá outras providências. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 011/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que Denomina de 

“Posto de Saúde Pastor José de Arimatéia”, no Bairro Canaã e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Parecer nº 045/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 12/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que 

Concede o Título de Cidadão de Marituba ao Senhor Oziel Viana Monteiro, diretor 

Geral da Casa da Cultura, conhecido popularmente como “TAFAREL”, e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, que Concede o Título de Cidadão de Marituba ao Senhor Oziel 

Viana Monteiro, diretor Geral da Casa da Cultura, conhecido popularmente como 

“TAFAREL”, e dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 046/2017, da Comissão de 

Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2017, de autoria do Ver. Pr. 

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

Wagner Bach Martins. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2017, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir, que Concede o Título honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor 

Wagner Bach Martins. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade. Parecer nº 047/2017, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 14/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Concede o 

Título Honorífico de Cidadão Maritubense ao Senhor Fábio de Sousa de Freitas, e 

dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado 
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por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2017, de autoria do Ver. 

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

Fábio de Sousa de Freitas, e dá outras providências. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos do Ver. 

Raimundo Carneiro nº 38/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de um Centro de Educação Materno Infantil (creche) de Tempo Integral 

no Bairro Novo Horizonte; nº 39/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de um Centro de Educação Materno Infantil (creche) de 

Tempo Integral no Bairro Conjunto Jardim Imperial; nº 40/2017 – requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de um Centro de Educação Materno 

Infantil (creche) de Tempo Integral no Bairro Almir Gabriel; e nº 41/2017 - 

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

Educação Materno Infantil (creche) de Tempo Integral no Bairro Uriboca. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 283/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie ações para Constituição do Plano Municipal de 

Saneamento Básico; nº 284/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie ações para Constituição de Plano Municipal de Habitação e 

Regularização Fundiária; nº 289/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie Formação Contínua de Educadores Ambientais; nº 293/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie ações para Constituição do Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana de Marituba; e nº 347/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção do Centro de referência em Educação. 

Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 613/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção 
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de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Alameda Vitória, Bairro Decouville; nº 621/2017 - 

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 Capri, Bairro Decouville; 

nº 624/2017 - 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 Camilo 

Salgado, Bairro Decouville; nº 2.264/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a revitalização do campo da Sagri com arquibancada, alambrado, 

playground e estacionamento; e nº 2.265/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a colocação de tubos de esgoto, revitalização, paisagismo e 

iluminação em frente e ao entorno do Ginásio Municipal de Marituba. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos de 

autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.416/2017 - 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 Rua dos Igarapés, no Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã; nº 

1.417/2017 - 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 Brasil, no 

Residencial Jardim de Deus, no Bairro Canaã; e nº 1.418/2017 - 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 Bom Sossego no Residencial Jardim de Deus, no 
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Bairro Canaã. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Salin nº 1.822/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie junto a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social um trabalho social que ajude a população carente com 

cesta básica; nº 1.823/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção da Casa de Louvor para cantores gospel deste município; nº 1.834/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal interceda junto às empresas (pequena, média 

e grande porte) de Marituba para que os empregos criados por elas sejam destinados 

ao povo de nosso Município, sendo que é ele quem autoriza as empresas a se 

instalarem, criando um órgão ou comissão para cadastrar os dados das pessoas ou 

encaminhá-las direto para a empresa; nº 1.843/2017, de autoria do Ver. Salin, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie equipes itinerantes da Guarda 

Municipal nas escolas do nosso Município; e nº 1.844/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie que uniformize o Kit escolar para cada série 

contendo mochila, lápis, caderno, borrachas, canetas, régua, tesoura sem ponta, tubo 

de cola e apontador para ajudar pais e alunos dando um reforço na educação e 

incentivo aos estudos. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Salin 

solicitou que seja providenciado junto à Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social que realize um trabalho que possa abranger as pessoas 

desempregadas e carentes deste Município, no mínimo com a distribuição de cestas 

básicas. Solicitou que seja construída uma casa de louvor para atender a 

comunidade gospel, facilitando o aprendizado e desenvolvendo o dom das pessoas 

através da musicalidade. Solicitou intercessão do Governo Municipal através de 

parceria junto às empresas para que oportunizem vagas de emprego para a 

população de Marituba, com liberação de licenças ou alvarás de funcionamento, ou 

até mesmo isenção de impostos. Solicitou equipes itinerantes da Guarda Municipal 

realizando rondas e patrulhamento nas escolas deste Município, um reforça à 
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segurança de professores, alunos e funcionários. Solicitou também kit escolar e 

uniforme para os alunos da rede municipal, tendo em vista que muitas famílias não 

possuem condições para comprar o material escolar.  Não havendo mais discussão, 

submetidos à votação, os Requerimentos do Vereador Salin foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 2.266/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie reparo dos postes de iluminação 

na Rua Juscelino Kubitscheck; nº 2.271/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie sinalização da via, iluminação pública e pavimentação asfáltica na Rua 

Angelina, Bairro Campo Verde; e nº 2.272/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie sinalização, iluminação pública e pavimentação asfáltica da 

Passagem Silva, Bairro Beira Rio. Não Havendo discussão e submetidos à votação, 

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

2.273, 2.275, 2.281, 2.286 e 2.289/2017, foram retirados de pauta por ausência do 

autor das matérias.  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, e quando eram precisamente, 

dez horas e quarenta e um 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, 30 de novembro de 2017 - 24º 

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

 

 

 

 

Ver. Everaldo Nascimento de Sousa 
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