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ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. 

 

Aos dez dias do mês de maio 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, interinamente, o Vereador Boni; na Vice-Presidência, interinamente, o 

Vereador Gilberto Souto; na Primeira Secretaria, interinamente, o Vereador 

Raimundo Carneiro; e na Segunda Secretaria, interinamente, 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: Pastor 

Ademir, Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, João Pereira, Raí, Gilberto Souto, Raimundo 

Carneiro e Boni. Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente, oportunamente, 

justificou as ausências do Vereador Everaldo Aleixo, que se recupera de uma cirurgia; e 

do Vereador Mello, que se encontra enfermo.  Em seguida, solicitou ao Vereador 

Manelzinho Rocha, que fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, 

pontualmente, nove horas e quinze minutos, em nome de Deus, deu por aberta a presente 

sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente, oportunamente, registrou a presença 

do Vereador Salin, solicitando, em seguida, 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: Comunicado, do Presidente da Comissão de Justiça, 

comunicando que a Audiência Pública sobre o Projeto de Lei 067/2018, de autoria do 

Poder Executivo, que cria e delimitam 20 Bairros, com definição de delimitação dos 

bairros no Município de Marituba, Estado do Pará, anteriormente marcada para o dia 15 de 

maio de 2018, foi adiado em virtude de necessidade de melhor análise pelas Comissões 

Permanentes do referido Projeto, e a nova data de realização da audiência será dia 22 de 
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maio de 2018 (terça-feira), a partir das 10h00, no Plenário “Vereador Luiz Mesquita da 

Costa” deste Poder Legislativo. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. No que, o Vereador 

João Pereira, no uso da tribuna e após saudar a todos, aproveitou para lembrar que no dia 

03 de maio, foi comemorado o Dia do Legislador, externou votos de parabéns e de 

sucesso, com um pouco de atraso, a todos os legisladores desta Casa Legislativa. Estendeu 

votos de parabéns aos dois taquígrafos desta Casa de Leis que, nesta mesma data, foi 

comemorado também o Dia do Taquígrafo. Destacou que, mesmo não conseguindo 

decifrar os sinais taquigráficos, considera que estes profissionais sejam de suma 

importância nas sessões realizadas neste Poder Legislativo, fazendo o acompanhamento e 

o registro de tudo o que acontece no momento das sessões. Lembrou que, há cerca de 

quatro anos, não tem mais a presença material de sua genitora, ficando apenas as 

lembranças. Aproveitou o momento para desejar um Feliz Dia das Mães a todas as mães 

funcionárias desta Casa de Leis, e em especial, a todas as mães maritubenses. Ressaltou 

que ser mãe seja maternidade, doação, dedicação, responsabilidade, vislumbrando o 

exemplo da Mãe de Jesus e nossa, símbolo de respeito. Externou votos de pesar à família 

do senhor Serra. Chamou a atenção para o problema causado pela Empresa Direcional, no 

que diz respeito ao sistema de tratamento de esgoto. Informou que, em reunião com a 

comunidade foi solicitado que a Direcional apresentasse os projetos e laudos de liberação 

do sistema de tratamento de esgoto, tendo em vista que sejam cerca de mais de quatro mil 

famílias que residem no Residencial Viver Melhor Marituba, podendo ser uma catástrofe 

anunciada, pois foram identificados, na Rua do Fio, dois grandes vazamentos de dejetos 

saindo das tubulações. Salientou que possivelmente a forma de tratamento de esgoto 

sanitário não esteja sendo feito de forma correta. Informou que adentrou com solicitação, 

nesta Casa de Leis, para que os órgãos competentes, Semma Municipal, realizem 

fiscalização in loco, tomando as devidas providências, evitando, assim, maiores 

transtornos ecológicos. Considerou a necessidade dos Vereadores realizarem uma visita à 

empresa para verificar o que está sendo feito, inclusive, com punição aos responsáveis. 

Disse que conversou com o engenheiro da empresa Direcional, assim como, com os 

técnicos responsáveis na identificação destes vazamentos. Em aparte, o Vereador 
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Manelzinho Rocha parabenizou a discussão do tema em questão, informando que também 

recebeu diversas reclamações de moradores do Bairro União, Beira Rio. Considerou que 

esta obra não tenha nem um ano e já esteja cedendo, sendo importante fazer as cobranças 

sobre o andamento das providências tomadas pela empresa, ou se nada foi realizado. 

Concordou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tenha que fiscalizar. Retomando 

seus pronunciamentos, o Vereador João Pereira disse que direcionou sua solicitação à 

Comissão de Meio Ambiente desta Casa Legislativa, e que a mesma faça as cobranças 

junto à Semma Municipal e junto à empresa Direcional sobre o cronograma de tratamento 

da rede de esgoto sanitário. Disse que muitas vezes, os Vereadores sejam taxados de 

omissos diante de algumas questões, o que não seja verdade, pois os Vereadores estão 

imbuídos na busca de melhorias para o bem estar da população. Finalizou dizendo que, 

conforme esclarecimentos do engenheiro da empresa Direcional, o problema ainda não foi 

solucionado em virtude da falta de uma peça para o reparo da tubulação, inclusive, 

questionou sobre a possibilidade de um rompimento maior na tubulação, então seria um 

desastre ecológico, prejudicando a população das áreas próximas. Oportunamente, o 

Senhor Presidente registrou a presença dos Vereadores Pastor Rodvaldo, Neneco e Helder 

Brito. Na sequência, o Vereador Raí na tribuna após saudar a Mesa Diretora, Lideranças 

comunitárias que vieram prestigiar esta sessão, registrou o falecimento de uma amiga 

serventuária deste município, Agente de Endemias senhora Oneide Gouveia que faleceu 

vitima de uma doença que assola a população, pessoa essa que há vinte anos trabalhava 

pela melhoria da saúde deste município, moradora do Bairro São Francisco que 

infelizmente morreu e pediu para registrar nos anais desta Casa. Registrou também que no 

próximo domingo será o dia das mães e por certo o Vereador Pastor Rodvaldo irá fazer um 

evento na Igreja Quadrangular para homenagear as mães. Parabenizou e homenageou as 

mães presentes e as do município na pessoa de Maria mãe de Jesus. Outro assunto, já 

debatido, é a municipalização no País, e mais uma vez há preocupação quanto aos 

repasses, citando o ISS que é a fonte de renda do município.  Falou também do repasse 

igualitário do IPI, imposto sobre produtos industrializados, sendo o Estado de São Paulo o 

maior em geração de indústrias, por diversos fatores, fica com 10% do ICMS de sua 

produção e com antecipação tributária, fazendo com que São Paulo seja autossuficiente. 
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Citou o caso do uso de cartão de crédito que gera ISS somente para o município sede 

titular do cartão independente do município da prestação de serviço, ou seja, há os 

desequilíbrios fiscais de arrecadação, não sendo consideradas as demais regiões do País. 

Registrou o seu alerta para mais um ano de eleições, onde haverá opções de fazer novas 

escolhas de candidatos e que sejam escolhidos Deputados capazes em buscar beneficio 

para os Estados mais carentes do País. Outro assunto é quanto aos despejos de águas 

servidas do residencial Viver Melhor Marituba, quando da implantação do esgoto 

sanitário, alertou o problema que virá no futuro, porém a COSANPA ficou de fazer um 

tratamento para garantir um melhor escoamento dos dejetos, mas as pessoas que moram no 

Bairro União as proximidades do local do despejo do esgoto, não aguentam mais o forte 

odor, e imaginem que ainda não tem vinte mil pessoas morando no local e daqui a cinco 

anos o problema será muito maior, perguntou para quem irão reclamar, já que a empresa 

ETE foi contratada para cuidar desse serviço, e tratar o material orgânico produzido pelos 

moradores, sendo preocupante a real situação do condomínio, principalmente, os últimos 

blocos, que estão passíveis de invasão e que sofrerão com os absurdos de serviços mal 

acabados, não existe sequer o condomínio devidamente constituído para garantir o 

funcionamento legal dos imóveis. É uma questão que extrapola o bom senso e como 

legisladores precisam fiscalizar o quanto antes este empreendimento. Em aparte, o 

Vereador Manelzinho Rocha parabenizou a discussão da matéria dizendo que seja uma 

tragédia ambiental anunciada. E os Vereadores não comungam com esta situação, sendo 

necessário se manifestar, solicitando apoio da Assessoria Jurídica desta Casa de Leis, 

buscando todos os meios para fazer as cobranças necessárias junto à empresa, pois seja 

necessário ficar em estado de alerta. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí 

disse que, independente de bandeira partidária seja necessário unir forças em prol da 

população deste Município. Informou que a Audiência Pública agendada para o dia 15/05 

foi adiada em função do trabalho junto à Secretaria Municipal de Obras e de Planejamento, 

sendo remarcada para o dia 22/05. Inclusive, já possui em mãos o mapa com a nova 

configuração dos limites dos bairros, conforme o Projeto do Executivo Municipal, ficando 

à disposição dos demais pares, bem como, a Comissão esteja aberto para o recebimento de 

emendas ao referido projeto. Na sequência, o Vereador Raimundo Carneiro após as 
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saudações de praxe, externou votos de parabéns a todas as mães e, em nome de sua 

genitora, Isabel, parabenizou todas as mães martitubenses, agradecendo aquelas que 

prestam serviços nesta Casa de Leis e no Município. No que se refere à questão dos 

dejetos jogados ao ar livre e nos rios pela empresa Direcional, informou que, na semana 

anterior, solicitou ao Prefeito, através de ofício, a realização de um mutirão operacional de 

limpeza, tapa buracos nas Ruas do Bairro Novo Horizonte. Informou que foi feita uma 

caixa para escoamento de esgoto, porém ninguém suportava o odor que saia da mesma, na 

ocasião este Vereador solicitou a equipe da Prefeitura que a caixa fosse vedada com 

asfalto.  Disse que seja uma realidade a falta de tratamento dos dejetos das fossas do 

Residencial Viver Melhor Marituba. Solicitou ao Presidente da Comissão de Meio 

Ambiente, que seja formada uma Comissão de Vereadores para que seja feita uma visita in 

loco à empresa Direcional. Em aparte, o Vereador Helder Brito parabenizou a iniciativa 

destacando que esteja de acordo com a formação desta comissão. Retomando seus 

pronunciamentos, o Vereador Raimundo Carneiro solicitou que esta comissão seja 

articulada ao término desta sessão para que seja feita esta visita de forma urgente, evitando 

que, mais tarde, as pessoas atribuam essas mazelas à gestão municipal. Finalizou dizendo 

que se as empresas não fizerem manutenção em suas obras isto sempre irá ocorrer. E que 

se for constatado que a empresa esteja trabalhando de forma errada, terá de rever suas 

atividades. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças 

Partidárias. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Salin, líder do Governo, na tribuna após 

saudar a todos os presentes, agradeceu a Deus por mais uma sessão em benefício da 

população. Complementando o discurso do Vereador Raimundo Carneiro quanto ao 

conjunto da Direcional a respeito do escoamento do esgoto, a cerca de setecentos metros 

de um igarapé no Bairro União. O que já havia sido anunciado em sua fala em sessões 

passadas, porém não foi dada a devida atenção. Lembrando que a empresa responsável 

pela obra iria bombear o esgoto de baixo para cima. Em aparte, o Vereador Raimundo 

Carneiro falou que se esta empresa, de fato fosse jogar os rejeitos no rio, ninguém 

aguentaria, considerando a necessidade de avaliar as consequências. Mas não previram a 

grande quantidade de dejetos. Concluiu, o Vereador Salin dizendo que diante de tal 

situação solicitou que os Vereadores façam um documento cobrando uma posição e buscar 
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soluções, pois precisam evitar mais uma catástrofe ambiental. Relatou, outro assunto, em 

que a prefeitura reabriu os serviços nos Bairros Santa Lúcia I e II, através de licitação, já 

foi escolhida empresa para continuar os trabalhos de asfaltamento e demais serviços, por 

mais que haja dificuldades diante do inverno o prefeito estará trabalhando no Bairro Almir 

Gabriel. Falou da parceria entre a EMATER, Prefeitura e o CRAS, na divulgação e 

atendimento as famílias de baixa renda, dando oportunidade de cursos no tratamento de 

alimentos, plantas medicinais e orgânicos comestíveis, bem como instalou o projeto 

aeróbico na praça do conjunto Viver Melhor, e em breve irá inaugurar mais creches e 

postos de saúde da família, está também funcionando o cursinho municipal, em três turnos, 

está preparando cerca de seiscentos alunos para o ENEM e neste final de semana haverá 

um simulado que será importante para os jovens, assim como a SEDETER está 

promovendo a caravana e pré-inscrições de empreendedores de Marituba para participarem 

da Feira do Empreendedor no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, de 16 a 19 de 

maio deste ano. Agradeceu a presença de todos desejando um feliz dia às mães de 

Marituba. Assomando a tribuna, o Vereador Raí, líder do PV, após saudar a todos, 

parabenizou a proposta do Vereador Raimundo Carneiro pela formação de uma comissão 

para visitar a empresa Direcional, porém propôs que sejam realizadas vistorias em todos os 

empreendimentos imobiliários implementados neste Município, verificando a situação de 

cada um, se esteja acontecendo os mesmos problemas da Direcional. Considerou que isto 

seja uma forma de se antecipar consequências maiores. Em aparte, o Vereador Helder 

Brito concordou com o posicionamento do seu antecessor dizendo que as coisas precisam 

ser tratadas de uma forma macro, porém considerou a necessidade de se aguardar as 

respostas e visitas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fazendo um estudo 

preliminar sobre os acontecimentos, em seguida, com amparo legal, realizar as visitas às 

empresas, verificando o que esta sendo feito. Retomando seus pronunciamentos, o 

Vereador Raí disse que o papel dos Vereadores seja fiscalizar o que acontece no 

Município, concordou com a necessidade de aguardar as respostas, mas sem deixar com 

que as coisas caiam no esquecimento, pois as consequências poderão ser mais difíceis de 

remediar. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

7 

 

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   

079/2018, de autoria do Ver. Mello; Projeto de Lei nº 080/2018, de autoria do Ver. 

Mello; Requerimento nº 2.483/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo; Requerimento nº 

2.525/2018, de autoria do Ver. Mello; Requerimento nº 2.531/2018, de autoria do Ver. 

Mello; Requerimento nº 2.533/2018, de autoria do Ver. Mello; Requerimento nº 

085/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 086/2017, de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 087/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 088/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 089/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 

424/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimento nº 425/2017, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro; Requerimento nº 429/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; 

Requerimento nº 431/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimento nº 

432/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimento nº 657/2017, de autoria do 

Ver. Helder Brito; Requerimento nº 658/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; 

Requerimento nº 659/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimento nº 684/2017, 

de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimento nº 692/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito; Requerimento nº 1.479/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 

1.481/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 1.482/2017, de autoria 

do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 1.624/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; 

Requerimento nº 1.625/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 

2.505/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Requerimento nº 2.506/2018, de autoria do 

Ver. Pr. Ademir; Requerimento nº 2.507/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; 

Requerimento nº 2.508/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Requerimento nº 

2.509/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Requerimento nº 2.511/2018, de autoria do 

Ver. Neneco; Requerimento nº 2.546/2018, de autoria do Ver. Neneco; Indicação nº 

093/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Indicação nº 094/2018, de autoria do 

Ver. Manelzinho Rocha; e Indicação nº 095/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha. 

Lida a matéria, oportunamente, o Senhor Presidente convidou o Vereador Allan Besteiro 

para compor a Mesa Diretora, assumindo, interinamente, a Terceira Secretaria. 

Prosseguindo, 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, 
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Pastor Ademir, Pastor Rodvaldo, Manelzinho Rocha, Neneco, Allan Besteiro, Raí, 

Raimundo Carneiro, Gilberto Souto e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

submeteu à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 03 de maio de 2018, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente passou à deliberação da 

Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 079/2018, de autoria do Ver. Mello, que institui o 

uso do Brasão do Município bem como das cores do Município como identificação de 

veículos, documentos, bens públicos, placas, painéis e cartazes sinalizadores de obras 

públicas no Município e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para receber análise e parecer. Projeto de Lei nº 080/2018, de autoria do Ver. 

Mello, que “institui o Programa Merenda nas Férias, e fixa outras providências”. A matéria 

foi encaminhada à Comissão de Justiça para receber análise e parecer. Requerimento nº 

2.483/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que este Poder Legislativo 

justifique suas ausências das Sessões Ordinárias dos dias 12, 19 e 26 de abril de 2018, em 

razão de compromissos particulares em função do cargo de Ministro Religioso e 

Superintendente Regional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não havendo discussão, 

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

Ver. Mello, foram retirados de pauta pela ausência justificada do autor das matérias. 

Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 085/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil no Bairro Pedreirinha; nº 086/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Almir 

Gabriel; nº 087/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

uma Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Decouville; nº 088/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal 

de Educação Infantil no Bairro Albatroz I; e nº 089/2017, requerendo que o Prefeito 

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

Área Agrícola do Bairro Almir Gabriel. Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 

424/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e 
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pavimentação asfáltica na 2ª Avenida, no Bairro Jardim Decouville; nº 425/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e 

desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica na 1ª Travessa, no Bairro Jardim Decouville; nº 429/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Passagem 

Fátima no Bairro Mata; nº 431/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de limpeza e desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua da Mata no Bairro Mata; e nº 432/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e 

desobstrução de valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica, na Passagem Fé em Deus, no Bairro Mirizal. Não havendo discussão, submetido 

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

nº 657/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, concerto e /ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Campo Grande, no Bairro Parque das 

Palmeiras; nº 658/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, concerto e /ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Coração de Jesus, no Bairro Parque das 

Palmeiras; nº 659/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, concerto e /ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Vinte e Dois, no Bairro Parque das 

Palmeiras; nº 684/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie reforma geral na 

feira coberta de Marituba; e nº 692/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a construção e/ou reforma da Praça no Bairro Novo Horizonte, com quadra de esportes, 

equipamento de ginástica, quiosque, plantação de novas árvores respeitando acessibilidade 

aos deficientes físicos. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 
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unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.479/2017, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, terraplenagem, desobstrução de 

valas e roçagem na Sexta Rua, Bairro Santa Lúcia I; nº 1.481/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie entrega de Título de Terra aos moradores da Comunidade 

Novo Uriboca; nº 1.482/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie entrega de 

Título de Terra aos moradores da Comunidade Gedeão na Orla do Bairro Pedreirinha; nº 

1.624/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, 

roçagem e limpeza na Rua Padre Marcos Schawalder, em toda sua extensão, no Bairro 

Centro; e nº 1.625/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de 

serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, 

capinação, roçagem e limpeza na Passagem Bom Jesus, em toda sua extensão, Bairro 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Pastor Ademir nº 2.505/2018, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie fixar na entrada do Condomínio Soure, localizado na BR 

316, placas indicando velocidade 10 km por hora; nº 2.506/2018, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie fixar na entrada do Condomínio Salinas, localizado na BR 

316, placas indicando velocidade 10 km por hora; nº 2.507/2018, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie fixar na entrada do Condomínio Viver Melhor Marituba, 

localizado na BR 316, placas indicando velocidade 10 km por hora; nº 2.508/2018, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie fixar na entrada do Condomínio 

Algodoal, localizado na BR 316, placas indicando velocidade 10 km por hora; e nº 

2.509/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie, através do setor 

competente, o serviço de roçagem no Campo do Palmeiras, localizado na Rua Principal do 

Conjunto dos Pardais. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Pastor Ademir na 

tribuna após saudar a todos, esclareceu o motivo de pedir o apoio dos pares na aprovação 

de suas matérias quanto à colocação de placas de sinalização de redução de velocidade de 

10 km devido a grande violência no trânsito e circulação de veículos dentro dos conjuntos 

habitacionais, onde terão cerca de quinze mil pessoas entre adultos, idosos, crianças e 

mulheres, pois a colocação das placas principalmente na frente de escolas e postos de 
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saúde irá prevenir acidentes, assim como pediu a roçagem no Campo do Palmeiras no 

Conjunto dos Pardais, onde o mato está muito alto, se tornando um perigo na circulação de 

pessoas que podem ser abordadas por maus intencionados e assaltadas. Motivos esses pede 

aprovação de suas matérias cumprimentando a todos pedindo as bênçãos de Deus. Não 

havendo mais discussão, submetidos à votação, os Requerimentos de autoria do Vereador 

Pastor Ademir, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador 

Neneco nº 2.511/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a cobertura da quadra poliesportiva da escola Municipal de Ensino 

Fundamental Cora Tereza S. Rocha, no residencial Viver Melhor Marituba; e nº 

2.546/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

solicitação de sinalização com semáforo para a Avenida Central com a Rua A do Conjunto 

Nova Marituba, próximo à escola Parque das Palmeiras. Não havendo discussão, 

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

Manelzinho Rocha nº 093/2018, indicando que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, a reforma, 

ampliação e estruturação da Escola EEEM Fernando Ferrari, Bairro Centro; nº 094/2018, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie junto ao Governo do Estado, através da 

Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, a reforma, ampliação e estruturação da Escola 

EE Agroindustrial Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR 316, km 18, Bairro Bela Vista; 

e nº 095/2018, indicando que o Prefeito Municipal providencie junto ao Governo do 

Estado, através da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, a reforma, ampliação e 

estruturação da Escola EEEM Eduardo Lauande, Bairro Almir Gabriel. Em discussão, ao 

autor das matérias, o Vereador Manelzinho Rocha, disse que ficou indignado com o que 

está sendo postado nas redes sociais pelo Governador Simão Jatene falando sobre 

segurança pública, de que com pouco tempo não se pode ter resultados imediatos. 

Declarou acreditar que toda esta violência seja uma consequência da inércia do Governo 

do Estado, que está no poder há mais de vinte anos, com um pequeno intervalo de quatro 

anos. Considerou que o Governo esteja apenas rebatendo as críticas. Disse que segurança 

pública não seja somente polícia nas ruas, mas educação de qualidade, estrutura adequada 

para professores e alunos, citando a Escola Estadual Fernando Ferrari, com 56 anos de 
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fundação, porém seu estado seja lamentável, assim como a Escola Eduardo Lauande, no 

Bairro Almir Gabriel, chovendo mais dentro da escola do que fora dela, total abandono. 

Falou também sobre a Escola Juscelino Kubitschek que se encontra numa condição 

lamentável, informando que no ano anterior, foi realizado um encontro do ECC da Igreja 

Católica coma ajuda da Prefeitura para realizar consertos na iluminação, considerando que 

esta escola seja tão bem estruturada não poderia estar nesta situação de abandono, 

subutilizada, isto coloca os jovens nas ruas à mercê da criminalidade. Ressaltou que, com 

ano de eleição, o governador possa se sensibilizar e fazer as reformas, estruturação e 

adequações nestas escolas. Registrou que não há motivos para dar votos de confiança ao 

candidato indicado pelo Governador, tendo em vista de que nada fez por este Município. 

Citou também o abandono da Escola Pedro Amazonas Pedroso, no município de Belém, 

não sendo necessário adentrar na escola para verificar o estado de abandono. Outra escola 

que se pode constatar a situação de abandono seja a Escola Estadual Augusto Meira, em 

São Braz. Finalizou dizendo que o Governador abandonou a educação no Estado, 

acrescentando que o sistema de segurança esteja falido e que deveria ser implantado um 

sistema integrado entre as polícias. Solicitou o apoio dos pares pela aprovação das 

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

Vereadores nos Pronunciamentos Finais. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Raí após 

saudar a todos os presentes, fez uma retificação quanto ao problema ambiental que 

enfrenta o município e como a Casa não tem a comissão de Meio Ambiente, fez um pedido 

para fazerem uma comissão única entre as demais para formularem um pedido de 

fiscalização e acompanhamento dos procedimentos nas instalações das ETE´S – Estações 

de Tratamento de Esgoto Sanitário nos condomínios residenciais neste município. O Art. 

58 do Regimento Interno desta Casa prevê exarar parecer sobre matérias atinentes à saúde, 

higiene e profilaxia sanitária, entre outros. Portanto pediu aos pares que compõem a 

Comissão de Saúde tomar a frente juntamente com as demais comissões e adotarem o 

procedimento correto nas fiscalizações. Pediu e agradeceu a aquiescência dos nobres 

pares. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, 

quando eram, precisamente, dez horas e cinquenta minutos, deu por encerrada esta 

sessão ordinária, e para constar, foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida, discutida e 
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aprovada, será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento das 

formalidades legais. Marituba/PA, 10 de maio 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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