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ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. 
 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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, Pastor 

Ademir, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Mello e Raí.  

Alcançando o quórum regimental, solicitou em seguida, ao Vereador Mello, que fizesse a 

leitura de um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas e dezenove minutos, 

em nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, 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: Ofício 

nº 268/2018 – do Ministério da Integração Nacional – Departamento de Gestão Interna, 

comunicando a liberação de recursos a este Município referente ao Cronograma de 

Desembolso do Convênio/Cadastro SIAFI/nº 692983, destinado à execução do objeto 

pactuado, conforme o processo nº 59553.000846/2017-92 e Comunicados Nº CM 

022166/2018, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), informando a liberação de recursos financeiros para programas ligados ao referido 

fundo no Município. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais concedendo a palavra ao Vereador Pastor 

Ademir na tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores e pessoas presentes na 

galeria falou do filme “Nada a Perder” que conta a história do Líder da Igreja Universal  
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Bispo Edir Macêdo que está em cartaz nos cinemas da cidade. As pessoas precisam ver para 

saber a sua real trajetória e ver sem preconceito e tomarem uma decisão concreta. O filme vai 

acrescentar coisas boas na vida das pessoas. Os ingressos são em sua maioria doados, basta se 

dirigirem com algum membro da igreja que disponibilizará os ingressos na entrada do cinema. 

Agradeceu pedindo as bênçãos de Jesus a todos os presentes. Não havendo mais oradores 

inscritos nos pronunciamentos iniciais, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias no 

que o Vereador Salin Líder do Governo, na tribuna após saudações de praxe, falou em 

primeiro lugar agradecendo a Deus por mais um dia, em segundo lugar ao Prefeito Mário 

Filho, quanto à inauguração da escola do conjunto Viver Marituba que, sendo pedido seu, vai 

atender crianças de vários bairros, bem como, em breve irão inaugurar outras escolas nos 

bairros Novo Horizonte, Vai Quem Quer e demais bairros. Em aparte o vereador Mello 

ressaltou a presença dos Ministros da Integração Social e das Cidades, Helder Barbalho e 

Alexandre Baldy que vieram prestigiar a inauguração não só do conjunto habitacional, mas as 

demais infraestruturas que o compõem. Em aparte o Vereador Pastor Ademir associou-se 

ao autor afirmando que se faz necessário lembrar o papel da primeira dama a Senhora Michele 

Begot, pois ao lado de um grande homem há uma grande mulher e que de fato, ela tem papel 

importante nas atividades sociais do município. Concluiu o Vereador Salin falando que o 

Prefeito não faz nada sem a aprovação desta Casa, e sendo mais um projeto em benefício da 

população, apesar de ainda faltar muito a ser feito, o prefeito se esforça, e com o apoio desta 

Casa vai melhorar cada vez mais a cidade. Solicitou aos pares que continue a apoiar a 

administração atual que muito tem feito pela melhoria de Marituba. Não havendo mais 

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

da Matéria em Pauta: Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2018, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2018, de autoria do Ver. Boni e 

do Ver. Raí, Requerimento nº 2.464/2018, de autoria das Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal de Marituba, Requerimentos nº 075, 076, 077, 078 e 079/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 404, 412, 413, 414 e 415/2017, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro; Requerimentos nº 652, 653, 654, 655 e 656/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito; Requerimentos nº 1.465, 1.466, 1.467, 1.468 e 1.469/2017, de autoria do Ver. Gilberto 
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Souto, Requerimento nº 2.374/2018, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Requerimentos nº 

2.444, 2.445, 2.446, 2.447 e 2.448/201 de autoria do Ver. Neneco,  Requerimentos nº 2.457, 

2.458 e 2.465/2018,de autoria do Ver. Raí.  Lidas as matérias, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse nova verificação de quórum para dar início à ordem do dia, 

constatando-se as presenças dos Vereadores: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Neneco, João 

Pereira, Pastor Ademir, Helder Brito, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Everaldo 

Aleixo, Mello e Raí. Oportunamente justificou a ausência dos Vereadores Boni, Chica e 

Pastor Rodvaldo. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à votação as Atas das 

Sessões Ordinárias realizadas nos dias 05 e 12 de abril de 2018, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria em Pauta: 

Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2018, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que 

denomina de “Manoel Machado Paiva” o Posto de Saúde localizado no Bairro Agrovila São 

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2018, de autoria do Ver. Boni e do Ver. Raí foi 

retirado de pauta por solicitação do Ver Raí, Requerimento de autoria das Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal de Marituba nº 2.464/2018 - requerendo que este Poder 

Legislativo realize Audiência Pública, no dia 08 de maio de 2018, a partir das 10h00, para 

discussão do Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo, que Cria e delimita 

20 bairros, com definição de delimitação dos bairros no Município de Marituba, oficiando 

convite as comunidade, ao Poder Público, e sociedade em geral. Não havendo discussão, 

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

Raimundo Carneiro nº 076 e 077/2017 foram retirados de pauta por solicitação do autor. 

Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 075/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil 

no Bairro Dom Aristides, nº 078/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Nova Marituba, nº 

079/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola 

Municipal de Educação Infantil no Bairro Riacho Doce. Não havendo discussão, submetidos à 

votação, em bloco, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. 
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Allan Besteiro, nº 404/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie resgatar as 

competições na forma de gincanas, passeios ciclísticos e projetos que incentivem atividades 

recreativas nos bairros, n º 412/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

criação de uma Estratégia Saúde da Família – ESF, no Bairro Canaã, nº 413/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a criação de uma Estratégia Saúde da 

Família – ESF, no Bairro Santa Lúcia I e II, nº 414/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a criação de uma Estratégia Saúde da Família – ESF, na área agrícola o 

Bairro Almir Gabriel e nº 415/2017- requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

incentivar a implantação de empresas e indústrias em nosso município. Não havendo 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 652/2017 - 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 Paulo, 

Bairro Parque das Palmeiras, nº 653/2017 -  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 Airton Sena, Bairro Parque 

das Palmeiras, nº 654/2017 - 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 Jorge, Bairro Parque das Palmeiras, 

nº 655/2017 - 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 do Amor, Bairro Parque das Palmeiras, nº 656/2017 - 

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, 
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na Passagem Sem Jardim, Bairro Parque das Palmeiras. Não havendo discussão, submetidos à 

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

Gilberto Souto nº 1.465/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

implantação e efetivação do Conselho das Pessoas Portadoras de Deficiência de Marituba, Lei 

Municipal nº 225/2009, nº 1.466/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

implantação e efetivação do Conselho do Negro de Marituba, nº 1.467/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho de Turismo de 

Marituba Lei Municipal nº 227/2009, nº 1.468/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a implantação e efetivação do Conselho de Transporte de Marituba, nº 1.469/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação e efetivação do Conselho de 

Saneamento Básico de Marituba Lei Municipal nº 271/2009. Não havendo discussão, 

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

do Ver. Pr. Ademir, nº 2.374/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie com 

urgência a implantação de placas informando o limite de velocidade de 10 Km/h antes da 

entrada da Escola Cora Tereza Silva da Rocha. Discutiu o autor na tribuna que falou na 

necessidade das lombadas devido à circulação de veículos em alta velocidade, os quais não 

respeitam a faixa de pedestres, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. 

Motivo pelo qual pede aprovação dos pares. Não havendo mais discussão e submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 

2.444/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, a 

borrifação de inseticida através de “carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores 

de doença no Bairro da Mata, nº 2.445/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente, a borrifação de inseticida através de “carro fumacê” 

para combater os mosquitos transmissores de doença no Bairro Imperial, nº 2.446/2018 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, a borrifação de 

inseticida através de “carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doença no 

Bairro Nova Marituba, nº 2.447/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto 

ao setor competente, a borrifação de inseticida através de “carro fumacê” para combater os 

mosquitos transmissores de doença no Bairro Marituba I, e nº 2.448/2018 - requerendo que o 
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Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, a borrifação de inseticida através de 

“carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doença no Bairro Santa Fé. Não 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Raí nº 2.457/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a realização do Programa Bem Viver no Bairro São Francisco, nº 2.458/2018 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie o serviço de recuperação asfáltica da Rua da 

Cerâmica com a Rua São Lázaro em frente ao Ginásio Esportivo da Escola Dom Calábria, no 

Bairro são Francisco, e nº 2.465/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

instalação de poste de rede elétrica e iluminação pública na Alameda São Miguel no Bairro 

Nova União. Não havendo discussão, submetidos à votação, em bloco, foram aprovados por 

unanimidade. 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, nove horas e quarenta e seis 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 abril de 2018 - 25º 

ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 22º ano da Emancipação. –x-x-x-x-x-x-x- 
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