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ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. 

 

Aos dezessete 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, o Vereador Everaldo Aleixo; na Vice-Presidência, o Vereador Boni; 

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 impossibilitado de falar muito devido cirurgia 

mandibular, passou a presidência dos trabalhos interinamente para o Vice Presidente 

Vereador Boni o qual solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a verificação de quórum. 

Constatando-se a presença dos Vereadores: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, João 

Pereira, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Boni, Everaldo Aleixo, Raí, Chica e 

Pastor Ademir. Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente, oportunamente, 

justificou a ausência do Vereador Helder Brito.  Em seguida, solicitou ao Vereador 

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

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

sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente 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: Comunicado nº CM 

046711/2018, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), informando sobre 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 que, o Vereador 

Raí após saudar a todos comunicou aos demais pares que estão à disposição na Comissão 
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de Justiça, o Projeto de Lei nº 071/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 

trata da questão da guarda municipal, sob a relatoria do Vereador Manelzinho Rocha; e o 

Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que trata da 

nomenclatura e nova delimitação dos bairros do Município de Marituba, sob a relatoria 

deste orador e, que já se encontra à disposição dos Vereadores o Mapa com a nova 

nomenclatura dos bairros de Marituba. Lembrou que no dia 22 de maio, no Plenário da 

Câmara Municipal, será realizada Audiência Pública para tratar desta questão de nova 

delimitação dos bairros. Reforçou o convite para que todos prestigiem este evento. 

Solicitou aos demais membros da Comissão para que, ao final desta sessão, se reúnam para 

dar andamento aos referidos projetos. Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a 

presença dos Vereadores Pastor Rodvaldo e Mello. Não havendo mais oradores inscritos, 

a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças inscritas, o 

Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Matéria em 

Pauta: Projeto de Lei nº 077/2018, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 

081/2018, de autoria do Ver. Mello; Projeto de Lei nº 082/2018, de autoria do Ver. 

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

2.531/2018, de autoria do Ver. Mello; Requerimento nº 2.579/2018, de autoria do Ver. 

Mello; Requerimento nº 090/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 091/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 

093/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 094/2017, de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 103/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 419/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimento 

nº 433/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimento nº 437/2017, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro; Requerimento nº 439/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; 

Requerimento nº 442/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimento nº 

706/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimento nº 711/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito; Requerimento nº 712/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimento 

nº 713/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimento nº 716/2017, de autoria do 

Ver. Helder Brito; Requerimento nº 1.626/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; 

Requerimento nº 1.627/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 
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1.630/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 1.631/2017, de autoria 

do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 1.635/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; 

Requerimento nº 2.548/2018, de autoria do Ver. João Pereira; Requerimento nº 

2.549/2018, de autoria do Ver. João Pereira; Requerimento nº 2.551/2018, de autoria do 

Ver. João Pereira; Requerimento nº 2.552/2018, de autoria do Ver. João Pereira; 

Requerimento nº 2.555/2018, de autoria do Ver. João Pereira; Requerimento nº 

2.556/2018, de autoria do Ver. Neneco; Requerimento nº 2.557/2018, de autoria do Ver. 

Neneco; Requerimento nº 2.558/2018, de autoria do Ver. Neneco; Requerimento nº 

2.559/2018, de autoria do Ver. Neneco; Requerimento nº 2.562/2018, de autoria do Ver. 

Neneco; Requerimento nº 2.581/2018, de autoria da Vereadora Chica; Requerimento nº 

2.582/2018, de autoria da Vereadora Chica; Requerimento nº 2.583/2018, de autoria da 

Vereadora Chica; Requerimento nº 2.580/2018, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo. Lida 

a matéria, 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, João Pereira, Neneco, Chica, pastor Ademir, Mello, 

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

Senhor Presidente submeteu à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 10 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 077/2018, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a Elaboração da LDO Lei Diretrizes Orçamentária para 

Exercício Financeiro de 2019 e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Finanças para análise e parecer. Projeto de Lei nº 081/2018, de autoria do 

Ver. Mello, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas médicas, 

visando à implantação do Programa Meia-Consulta junto aos pacientes Hipossuficientes 

do Município e dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça 

para análise e parecer. Projeto de Lei nº 082/2018, de autoria do Ver. Mello, que dispõe 

sobre a inclusão da carne de peixe no cardápio da merenda escolar, assim como autoriza a 

distribuição de cereal (similar a sucrilhos) com leite aos alunos da Rede Pública 

Municipal. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

Requerimentos de autoria do Vereador Mello nº 2.525/2018, requerendo que o Prefeito 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

4 

 

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  

Municipal providencie junto ao setor competente, a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, meio fio e pavimentação asfáltica da 

Alameda Boa Ventura, no Bairro Santa Clara; nº 2.531/2018, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

abertura de valas, iluminação pública, terraplenagem, meio fio e pavimentação asfáltica da 

Passagem Cabral, no Bairro Santa Clara; e nº 2.579/2018, requerendo que este Poder 

Legislativo realize uma Sessão Especial para apresentação de proposta pelos Conselhos 

Tutelares I e II de Marituba para o aprimoramento da rede de garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes de Marituba e do Banco de Dados dos conselhos a ser realizada no 

dia 29/05/2018 (terça-feira). Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Raimundo Carneiro 

nº 090/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola 

Municipal de Educação Infantil no Bairro São João; nº 091/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil no Bairro Uriboca; nº 093/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Japão; nº 094/2017, 

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

de Educação Infantil no Bairro Santa Clara; e nº 103/2017, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem 

Rodrigues, Bairro Santa Clara. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Allan Besteiro nº 

419/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

limpeza e desobstrução das valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Passagem Nossa Senhora de Lourdes no Bairro Dom Aristides; 

nº 433/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

limpeza e desobstrução das valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Passagem Palheta, Bairro Mirizal; nº 437/2017, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução das 

valas, saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem 
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Nossa Senhora de Fátima, Bairro Novo Horizonte; nº 439/2017, requerendo que o Prefeito 

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

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Bom 

Jesus, Bairro Novo Horizonte; e nº 442/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de serviços de limpeza e desobstrução das valas, saneamento 

básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Jatobá, Bairro Novo 

Horizonte. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Os Requerimentos nº 706, 711, 712, 713 e 716/2017, de autoria do 

Vereador Helder Brito foram retirados de pauta por ausência justificada do autor. 

Requerimentos de autoria do Vereador Gilberto Souto nº 1.626/2017, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza da Rua Pedro 

Marques Mesquita em toda sua extensão, no Bairro Centro; nº 1.627/2017, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza da Rua Padre 

Romeu Pires Borges em toda sua extensão, no Bairro Centro; nº 1.630/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a revitalização, reparos e manutenção da iluminação 

da Praça da Piçarreira no Bairro Centro; nº 1.631/2017, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a revitalização do canteiro em frente do Conjunto Marituba I, no 

Bairro Decouville; e nº 1.635/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, desobstrução 

das valas, capinação, roçagem, limpeza da Rua 21 de abril em toda sua extensão, no Bairro 

Centro. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Vereador João Pereira nº 2.548/2018, requerendo que o 

Poder Executivo providencie a execução de pavimentação asfáltica da Rua Mário Filho, 

localizada no bairro Agrovila São Pedro; nº 2.549/2018, requerendo que o Poder 

Executivo através da Secretaria de Meio Ambiente, manifeste-se acerca da fiscalização do 

funcionamento do Sistema ETE, com apresentação de estudos, bem como, que a empresa 

Direcional, responsável pela administração do sistema, apresente programa de manutenção 

e acompanhamento periódico; nº 2.551/2018, requerendo que o Poder Executivo 
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providencie a execução de roçagem, iluminação e pavimentação asfáltica na Rua Maria de 

Freitas Guimarães, localizada na Agrovila São Pedro; nº 2.552/2018, requerendo que o 

Poder Executivo providencie a execução de limpeza, roçagem e tubulação da Rua São 

Pedro, localizada na Agrovila São Pedro; e nº 2.555/2018, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de pavimentação asfáltica da Travessa Maria de Fátima, 

localizada na Agrovila São Pedro. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Neneco nº 

2.556/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

compra de materiais odontológicos da USF Raimundo Rocha Alves, Bairro Santa Clara; nº 

2.557/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

compra de uma TV para o salão de espera da USF Raimundo Rocha Alves, Bairro Santa 

Clara; nº 2.558/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a compra de um armário e uma mesa para a sala de vacina da USF Raimundo 

Rocha Alves, Bairro Santa Clara; nº 2.559/2018, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a compra de 20 cadeiras para o salão de espera da 

USF Raimundo Rocha Alves, Bairro Santa Clara; e nº 2.562/2018, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a compra de uma TV para o 

salão de espera da USF José Coelho Serrão, Bairro Boa vista. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria da 

Vereadora Chica nº 2.581/2018, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os 

serviços de raspagem e abertura de valas na Rua Seringueira, localizada no loteamento 

Campo Verde, Bairro São João; nº 2.582/2018, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de raspagem e abertura de valas na Rua Acapú, localizada no 

loteamento Campo Verde, Bairro São João; e nº 2.583/2018, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie os serviços de raspagem e abertura de valas na Rua Ramal do 

Grupo, localizada no loteamento Campo Verde, Bairro São João. Em discussão, a autora 

da matéria, a Vereadora Chica na tribuna após saudar a todos, esclareceu o motivo de 

pedir o apoio dos pares na aprovação de seus requerimentos e que vêm acrescentar alguns 

itens as matérias já anteriormente aprovadas. Hoje se encontra em notícias de jornais, no 

que o Bairro São João vem sofrendo com ruas intrafegáveis, ao ponto de alunos tirarem os 
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sapatos para não os sujarem de lama. E para asfaltar estas ruas, precisam retirar a lama 

com a raspagem das vias Seringueira, Acapú e Ramal do Grupo com as respectivas 

aberturas de valas, pois não aguenta mais ser cobrada pela população, sendo Vereadora 

desta Casa e usuária daquelas ruas. Lembrou também de outros bairros que passam pelo 

mesmo problema, podem solicitar a abertura de valas, que devido as grandes chuvas, o 

asfaltado foi levado água abaixo, não há manutenção e limpeza periódica de valas, e se a 

Secretaria de Obras tivesse uma equipe exclusiva para a limpeza dessas ruas, as mesmas 

não perderiam o capeamento. Solicitou ao Líder de Governo Vereador Salin que interceda 

e que com máxima urgência possa contemplar este pedido, sendo uma tristeza nesta época 

de procissões, no que a paróquia de São Marcos que possui várias comunidades, não tenha 

condições de sair devido o estado precário das vias. A demanda é muito grande. Então fica 

o seu pedido para o quanto antes, possam recuperar também a Rua dos Funcionários, 

Cedro, Castanheira, Seringueira, Acapú e tantas outras do Campo Verde. Pediu mais uma 

vez o apoio dos pares e a urgência na execução de seus pedidos. Em discussão, o 

Vereador Salin parabenizou a iniciativa da autora das matérias solicitando melhorias para 

as ruas do Bairro São João, destacando que esta seja uma preocupação da Gestão 

Municipal, principalmente, pelo número de pessoas que residem neste Bairro. Considerou 

a necessidade de desobstrução das ruas. Em aparte, o Vereador Mello informou sobre a 

troca do Secretário Municipal de Obras, aguardando que este seja mais eficaz do que o 

anterior. Declarou acreditar que as matérias da Vereadora Chica sejam aprovadas por 

unanimidade. Em aparte, o Vereador Raimundo Carneiro parabenizou a autora da 

matéria dizendo que o Prefeito esteja com três frentes de trabalho neste Município. 

Retomando sua discussão, o Vereador Salin disse que o papel do Vereador seja solicitar 

benefícios para que a população de Marituba tenha melhor qualidade de vida. Declarou 

acreditar que os serviços serão iniciados em virtude da chegada do verão. Finalizou 

dizendo que seja compromisso desta Casa a aprovação de matérias que visem beneficiar a 

população deste Município. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, os 

Requerimentos de autoria da Vereadora Chica foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento nº 2.580/2018, de autoria do Ver. Everaldo Aleixo, requerendo que este 

Poder Legislativo oficialize convocação à Exma. Secretária Municipal de Saúde Helen 
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Lucy Mendes Guimarães Begot, com base nos art. 117, inciso XIV, art. 167 e art. 168 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba, para que se manifeste e explique as 

inúmeras irregularidades na área de saúde no município de Marituba. Não havendo 

discussão, submetido à votação, a matéria foi rejeitada por maioria de votos. Analisadas as 

matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Finais. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Manelzinho Rocha após 

saudar a todos os presentes, independente de bandeira partidária, parabenizou os 

vereadores dessa Casa e através das diversas matérias de sua autoria, não estarem sendo 

aprovadas, sendo cerca de seis indicações, mas fica satisfeito em ver que os Vereadores 

estão nas ruas pedindo melhoria para cidade, onde tem vistos alguns nas comunidades. 

Parabenizou mais uma vez os nobres pares em buscar o melhor para Marituba. Não 

havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando 

eram, precisamente, nove horas e cinquenta minutos, 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, 17 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- 

 

 

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 Lameira da Silva 

           2º Secretário da CMM                                     3º Secretário da CMM
 

 

Redação 

Walmir Souza & Silvia Gonçalves 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

9 

 

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  

Taquígrafos Legislativos 


