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ATA DA 50ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2018. 

 

Aos vinte quatro 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 Gilberto Souto; na 

Vice-Presidência, interinamente, o Vereador Pastor Ademir; na Primeira 

Secretaria, interinamente, o Vereador Allan Besteiro; na Segunda Secretaria, 

interinamente, o Vereador Manelzinho Rocha; e na Terceira Secretaria, 

interinamente, o Vereador Salin. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a 

presença dos Vereadores: Chica, João Pereira, Manelzinho Rocha, Allan Besteiro, 

Pastor Ademir, Salin e Gilberto Souto. Alcançando o quórum regimental. Em seguida, 

solicitou ao Vereador João Pereira, 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: 

Comunicados Nº CM 054071 à CM 054079/2018, 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 oportunamente, registrou a presença dos Vereadores 

Raí, Neneco e Helder Brito e em seguida franqueou a palavra aos Senhores Vereadores 

nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da palavra, o Vereador João Pereira 
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após saudar a todos externou suas homenagens a duas classes de trabalhadores de 

formação de ideias e que lutam pelos direitos humanos, destacando que no dia 15 de 

maio foi comemorado o Dia do Assistente Social, figura importante na questão dos 

direitos humanos, contribuindo para que se tenha uma sociedade mais justa e 

igualitária. E no dia 20 de maio, comemorou-se o Dia do Pedagogo, profissional 

responsável por acompanhar o desenvolvimento das crianças e jovens, contribuindo 

para a formação de ideias. Profissionais responsáveis pelo futuro da juventude a partir 

de sua formação. Ressaltou que seja importante o acompanhamento de tudo o que 

ocorre nesta Casa de Leis, mandando mensagem às pessoas que utilizam as redes 

sociais para taxar os Vereadores de omissos, de que estejam contra o povo de 

Marituba, registrando que jamais se furtou de estar correndo atrás de melhorias e de 

igualdade para todos, em especial, para as classes mais carentes. Lembrou-se de seu 

discurso inicial, dizendo que algumas pessoas consideradas leigas, em determinados 

assuntos, acham que sabem demais e se posicionam de forma contrária, visando apenas 

se promover para as próximas eleições. Salientou que está à disposição para qualquer 

esclarecimento sobre o seu trabalho neste Parlamento e no Município. Registrou que 

nunca precisou prejudicar ou denegrir a imagem de ninguém para realizar o seu 

trabalho. Finalizou externando votos de repúdio a estas pessoas que se utilizam das 

redes sociais para tumultuar e se promoverem à custa dos Vereadores desta Casa de 

Leis. Com a palavra. O Vereador Manelzinho Rocha após saudar a todos os presentes 

registrou que esteve presente na Festividade de Santa Rita de Cássia, na Paróquia São 

Marcos, no Bairro Uriboca. Parabenizou a equipe que promoveu o evento, muito 

bonito com Missa celebrada pelo Arcebispo Dom Irineu, para as famílias de Marituba. 

Registrou também o fato de que recebeu reclamações da população do Bairro Almir 

Gabriel de que, uma creche de tempo integral, turmas de maternal e pré-escola com 

cerca de 50 crianças, está sendo encerradas por falta de administrador escolar. 

Acrescentou que os pais deixavam suas crianças na referida creche para poderem ir ao 

trabalho. Solicitou a intercessão do Prefeito junto a SEMED, pois esteve reunido com 

secretárias e representantes de pais buscando solucionar o problema, informando que 
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ainda esta semana, a questão administrativa seria solucionada e as aulas seriam 

regularizadas, demonstrando dessa forma o papel de interação do Vereador. Na 

sequência, a Vereadora Chica após as saudações de praxe, lembrou que na sessão 

anterior se manifestou sobre a situação de algumas ruas do bairro São João, externou 

votos de agradecimentos ao líder do Governo por levar a mensagem até o Prefeito 

Municipal, bem como ao novo Secretário de Obras, com a operação de serviços e 

trabalhos nas ruas, possibilitou a realização da Procissão de Santa Rita de Cássia no 

referido Bairro. Considerou que os serviços devam ser realizados desta forma sem a 

necessidade de denegrir a imagem de “A”, “B” ou “C”, sendo importante cada um 

realizando o seu papel. Quem ganha com isto seja a população. Disse que seja 

necessário verificar onde estejam os problemas e tentar solucioná-los. Falou mais uma 

vez sobre a questão do aterro sanitário, tendo em vista de que o fedor esteja se 

intensificando, mesmo com a diminuição das chuvas. No que se refere ao noticiado nas 

redes sociais de que os Vereadores sejam omissos, disse que os Vereadores não 

conseguem trabalhar em parceria com a comunidade muito ainda precisa ser feito e 

está lutando pelas melhorias, logo, não pode ser considerada uma Vereadora omissa. 

Assim como, esta Vereadora, outros pares já se manifestaram nesta tribuna defendendo 

a retirada do lixão deste Município. Acrescentou que os quinze Vereadores já 

assinaram um documento solicitando ao Governo do Estado para que tome as devidas 

providências legais, bem como, enviou ao Secretário Estadual de Meio Ambiente. 

Além de solicitar ao Governo Federal que decrete estado de calamidade pública no 

Município. Informou que na segunda-feira, 28/06, a partir de 08h, será realizado um 

Seminário sobre a questão do aterro Sanitário, no Salão Paroquial Menino Deus, 

considerando que seja necessária a participação de todos os Vereadores neste evento, 

mostrando aos Governos Federal e Estadual a força e união deste Poder Legislativo em 

prol da retirada deste aterro sanitário. Disse que já foram encaminhados convites à 

Comissão de Resíduos Sólidos da Câmara Federal, Senadores, Secretarias Estadual e 

Municipal de Meio Ambiente. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha 

parabenizou à discussão, concordando que, todos os Vereadores sejam favoráveis a 
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retirada deste aterro sanitário do Município de Marituba. Informou que adentrou com 

solicitação nesta Casa, para a criação do Plano de Resíduos Sólidos Municipal, 

solicitou audiência com o Governador para tratar de forma objetiva da questão, porém 

não obteve retorno. Salientou que aguarda posição do Ministério Público para que este 

lixão possa ser retirado do Município. Registrou que o Município de Marituba sozinho 

não possui forças pra acabar com esta questão. Considerou que seja necessária a união 

de todos os Municípios da Região Metropolitana, Governo do Estado. Ressaltou que 

existem pessoas dentro da Comissão Fora Lixão que estão usando o movimento para 

fazer politicagem através das redes sociais. Não existe “Salvador da Pátria” sem a 

união de forças, pois a questão não se resolve apenas com um ato administrativo 

qualquer. Parabenizou o Helinho, do PSOL, que está defendendo a saída do lixão sem 

utilizar bandeira partidária. Finalizou confirmando sua presença no evento. Em aparte, 

o Vereador João Pereira esclareceu que não esteja fora do movimento, participou 

desde o inicio, porém sua forma de trabalho seja diferente, sente-se responsável, mas 

ratificou que precisou se ausentar, por não concordar com o que alguns membros da 

Comissão Fora Lixão estavam fazendo, se aproveitando do movimento para fazer 

campanha politiqueira, porém seja ciente da luta, e que se fará presente no Seminário, 

comprometendo-se a participar e ajudar o movimento Fora Lixão. Retomando seus 

pronunciamentos, a Vereadora Chica agradeceu o apoio e informou que as empresas 

Revita e Guamá estejam tentando comprar uma área ao fundo do aterro sanitário para 

estender ainda mais o lixão. Considerou que o que existe está causando transtornos, 

imaginem aumentando ainda mais a área de bacias, onde já existem 21 bacias abertas, 

com cerca de dez caminhões retirando chorume diariamente, o qual está sendo levado 

para o Estado de Pernambuco, mas as bacias de chorume continuam cheias. O 

proprietário nega a compra, mas seja necessário buscar mais informações por 

prevenção. Disse que o Instituto Evandro Chagas realizou uma coleta da poeira 

causada pelo lixão, considerando que o caso seja mais grave ainda. Finalizou 

solicitando o apoio dos pares na continuação do Movimento Fora Lixão. No uso da 

palavra, o Vereador Raí, Terceiro Secretário, após as saudações iniciais, externou 
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votos de parabéns aos profissionais da Assistência Social, citando a funcionária Maria 

das Dores, que está se formando na respectiva área, a Nilda, esposa do Flávio, 

Secretário Geral da CMM, assim como a senhora Cristina, esposa deste Vereador, que 

está cursando Serviço Social. São pessoas que estão envolvidas no processo de 

conhecimento para prestarem um melhor serviço e atendimento dentro do Município 

de Marituba. Externou votos de agradecimentos ao Prefeito Mário Filho que se 

sensibilizou com a realização da Festividade de Santa Rita de Cássia, melhorando as 

ruas do Bairro São João. Destacou que acompanha o desenvolvimento desta 

comunidade, que já obteve avanços, mas ainda requer diversos serviços e melhorias 

por parte do Poder Público. Reportou-se à realização da Audiência Pública realizada no 

dia 22 de junho, que discutiu sobre o Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal 

sobre a nova nomenclatura e limites dos Bairros de Marituba. Informou que a 

Comissão de Justiça continua aberta para receber emendas ou sugestões, lembrando 

que já possui em mãos o mapa com esta nova nomenclatura e limítrofes. Com relação 

ao lixão, destacou que seja um assunto que será discutido em toda a atual legislatura, 

um verdadeiro carma colocado nos ombros deste Município. Lembrou que no início do 

problema, adentrou com solicitação de decretação de estado de calamidade pública, o 

qual foi assinado por todos os Vereadores, para que o Governo Federal intervisse no 

Município, porém a questão não foi tratada com o devido respeito pelas autoridades 

federais em função da gravidade da situação. Registrou que adentrará com nova 

solicitação de decretação de estado de calamidade pública, visando que as esferas 

Federal, Estadual e Municipal encontrem uma solução definitiva para este aterro 

sanitário. Salientou que este problema do lixão mantém refém os Vereadores deste 

Município, pois não possuem forças para impedir o funcionamento deste aterro 

sanitário, inclusive, existe uma decisão judicial que proíbe a população de fazer 

manifestação e de fechar a BR 316, ou ainda de impedir que a empresa receba os 

caminhões carregados de lixo. Externou que não concorda com a forma que algumas 

pessoas utilizam para colocar a população contra os Vereadores, simplesmente por 

interesses políticos. Em aparte, o Vereador Mello referiu-se aos pronunciamentos dos 
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Vereadores João Pereira e Chica destacando que não se propaga nas redes sociais o que 

os Vereadores têm feito no Município. Considerou que seja necessário criticar o 

Governador, que até o momento não faz nada para retirar o lixão do município e tão 

pouco o Ministério Público se manifesta. Disse que muitos culpam o Prefeito e os 

Vereadores desta Casa, porém a politicagem impera em pessoas que estão usando o 

assunto para fazer campanha maldosa. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador 

Raí disse que todas as manifestações aprofundam o debate, e que, muitos interesses 

políticos, sejam com segundas intenções. Lembrou que o Ministro do Meio Ambiente, 

quando esteve presente em Marituba, este Vereador formou uma comissão com três 

representantes visando mostrar a situação ao Ministro com o intuito de conseguir o 

apoio federal, infelizmente, através de manifestação política, não foi alcançado êxito. 

Em aparte, a Vereadora Chica justificou que na referida data estava indo para o 

encontro, mas infelizmente caiu uma árvore que acabou atrapalhando e atrasando a sua 

chegada ao evento. Retomando novamente seus pronunciamentos, o Vereador Raí 

entendeu a justificativa da Vereadora por conhecer o trabalho e a luta da mesma. 

Externou votos de repúdio às pessoas que utilizam as redes sociais em benefício 

próprio e para denegrir a imagem dos Vereadores, sendo necessário filtrar todas as 

informações. Finalizou dizendo que o que pode ser feito por esta Casa de Leis, quanto 

à questão do lixão, está sendo feito, assim como o Executivo Municipal, que não 

liberou mais licença ou alvará de funcionamento do aterro sanitário. Contudo, a justiça, 

além de soltar alguns dos responsáveis, ainda permite o funcionamento deste aterro. 

Usando a tribuna, o Vereador Salin após saudações de praxe, parabenizou o Vereador 

Raí pela realização da audiência pública que tratou sobre a nova demarcação dos 

bairros de Marituba.  Reportou-se à Vereadora Chica, dizendo que jamais a gestão 

municipal deixará de atender uma solicitação dos Vereadores que visem beneficiar a 

população de Marituba. Destacou que o lema da Prefeitura seja trabalhar para todos, e 

que, juntos, irão buscar recursos com o Governo Federal para realizar as melhorarias 

de que o Município necessita, pois tudo acontece no Município, que precisa de saúde, 

de educação e de moradia. Disse que o Prefeito viajou para Brasília buscando captar 
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recursos. Registrou que esteja presente desde o inicio da criação deste Município 

participando e acompanhando o progresso dos bairros em geral. Quanto ao lixão, o 

jornalista Ratinho seja uma das testemunhas de que houve mais de cinco reuniões 

itinerantes com o povo, na Praça Matriz de Marituba, com o intuito de retirar o lixão de 

Marituba. Ressaltou que está trabalhando, possui diversos requerimentos aprovados, 

porém existem pessoas que nasceram somente para criticar e quando são convidadas 

para participar dos movimentos ficam de fora. Declarou acreditar que a população deva 

estar presente no dia 28 de maio e cobrar a presença do Ministério Público. Em aparte, 

o Vereador Pastor Ademir parabenizou a todos que levantaram a referida discussão, 

destacando que, em época de eleição, muitos vêm pedir votos neste Município, mas 

depois de eleitos, se esquecem do Município de Marituba. Disse que com isso quem 

acaba carregando tudo nas costas seja a figura do Vereador. Acrescentou que no meio 

disto tudo fica a população. Considerou que somente com união as coisas podem 

mudar, pois alguns só pensam nos bônus e não nos ônus. Lembrou que se aproxima 

nova eleição, sendo necessário dar a resposta nas urnas a todos que nada fizeram por 

este Município. Declarou acreditar que seja necessário que as políticas públicas saiam 

do papel, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Retomando seus 

pronunciamentos, o Vereador Salin confirmou sua participação no Seminário e irá 

cobrar a retirada deste aterro sanitário do Município de Marituba. Finalizou dizendo 

que seja necessário conhecer e mostrar o trabalho de cada Vereador neste Município. 

Não se pode fazer o que está além das forças legais. Disse que, dentro dos 

movimentos, sejam poucos aqueles que querem atrapalhar o trabalho que está sendo 

realizado por este Poder Legislativo. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra 

foi franqueada às Lideranças Partidárias. No uso da tribuna, o Vereador Mello, líder 

do SD, após saudar a todos falou da irresponsabilidade e covardia do que estão fazendo 

com as famílias do Residencial Viver Melhor Marituba, considerando um verdadeiro 

absurdo as pessoas ao receberem seus apartamentos, já recebem junto a conta de água 

da COSANPA, com valores altíssimos. Informou que já solicitou uma audiência com a 

empresa COSANPA para que a mesma tome as devidas providências e esclarecimentos 
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necessários. Em aparte, o Vereador João Pereira citou o caso de uma senhora que 

ainda nem tinha recebido as chaves, mas já havia contas em aberto para pagar. 

Retomando os seus pronunciamentos, o Vereador Mello considera um absurdo ouvir 

falar em privatização da COSANPA, uma empresa que presta um serviço de má 

qualidade e cobra horrores de taxas por um serviço que não existe. Registrou que já 

formulou o pedido para a instalação de uma CPI ou mesmo uma audiência pública para 

tratar o assunto. Com relação ao lixão, informou que, esta semana, estará adentrando, 

nesta Casa, com solicitação de moção de repúdio contra a Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado e ao Governador pela situação vergonhosa envolvendo à retirada 

do lixão deste Município, pois a população acredita o poder de retirar o lixão seja deste 

Poder Legislativo. Ressaltou que a empresa não tem nenhuma licença liberada por este 

Município, mas sim do Governo Estadual. Acrescentou que seja do conhecimento de 

todos sobre a lei dos resíduos sólidos, de que todo município deve ter seu próprio 

aterro sanitário para destinação final dos resíduos sólidos, contudo, fizeram de 

Marituba, o depositório do lixo dos Municípios de Belém e de Ananindeua. Registrou 

que irá continuar buscando soluções junto ao Governo para retirar esta maldição de 

Marituba. Por sua vez, o Vereador Raí, líder do PV, após as saudações de praxe, 

externou solidariedade aos pronunciamentos dos seus antecessores, em especial ao 

exposto pelo Vereador Mello quanto às cobranças indevidas nas contas de água dos 

moradores do Residencial Viver Melhor Marituba. No que se refere à questão do 

Lixão, a Lei nº 12,305/10, que trata da questão da destinação final dos resíduos sólidos 

foi aprovada em 2010, porém nenhum município tomou as devidas providências para 

tal. Salientou que a questão do lixo seja mundial, cada pessoa produz cerca de 1kg/dia, 

sendo a população do planeta em torno de oito bilhões, calcule-se a quantidade de lixo 

produzido dia. A referida Lei diz que as CTPR – Centro de Tratamento e 

Processamento de Resíduos precisam absolver no local apenas dez por cento da 

produção de resíduos, o restante tem que ser reciclado. Salientou que parte da matéria-

prima vem da terra, o lixo se recupera para ser transformado em bem para ajudar a 

população, porém os bens naturais sejam finitos, logo, daqui a algum tempo faltará 
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matéria-prima, se não houver reciclagem de forma racional aquilo que a natureza 

oferece de graça. Considerou que com a implantação do aterro sanitário neste 

Município, uma catástrofe se aproxima, se anunciando. Lembrou que o Ex-Vereador 

João Batista implantou, através de requerimento, a política de Bairro Limpo, porém 

não está sendo cumprida. Considerou que cada um seja responsável pela produção de 

seu próprio lixo, bastando uma medida simples, através da separação do lixo seco e do 

lixo molhado. O lixo restante pode ser reciclado pela empresa coletora de lixo. Disse 

que seja necessário apresentar soluções para o descarte do lixo, ao invés de ficar 

trocando acusações entre empresa e o Poder Legislativo Municipal. Destacou que o 

Residencial Melhor Viver Marituba, com cerca de quatro mil unidades habitacionais, 

onde, diversas famílias também irão produzir lixo em grande quantidade. Externou sua 

preocupação quanto a cobrança nas contas de água dos moradores, considerando que as 

taxas de água e de energia estivessem embutidas no valor do condomínio. Disse que o 

esgotamento sanitário destes aptos encontra-se entupido, causando sofrimento aos 

moradores, considerou que seja necessário avaliar a qualidade da obra que está sendo 

entregue à população. Lembrou que na sessão anterior foi solicitada a formação de 

uma comissão para acompanhar a situação do esgotamento sanitário do referido 

empreendimento, além da convocação de representantes das empresas que estão 

construindo tais empreendimentos neste Município. Não havendo mais lideranças 

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

Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 078/2018, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei nº 083/2018, de autoria do Ver. Mello; Projeto de Lei nº 085/2018, de 

autoria do Ver. Mello; Projeto de Lei nº 087/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; 

Requerimento nº 095/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 

096/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 097/2017, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Requerimento nº 098/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 099/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro; 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 
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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 

2.599/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Requerimento nº 2.600/2018, de autoria 

do Ver. Pr. Ademir; Requerimento nº 2.601/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; 

Requerimento nº 2.603/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir; Requerimento nº 

2.533/2018, de autoria do Ver. Mello; Requerimento nº 2.534/2018, de autoria do 

Ver. Mello; Requerimento nº 2.590/2018, de autoria do Ver. Mello; Requerimento 

nº 1.632/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 1.636/2017, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 1.637/2017, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto; Requerimento nº 1.638/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; 

Requerimento nº 1.639/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Requerimento nº 

2.560/2018, de autoria do Ver. Neneco; Requerimento nº 2.561/2018, de autoria do 

Ver. Neneco; Requerimento nº 2.563/2018, de autoria do Ver. Neneco; 

Requerimento nº 2.576/2018, de autoria do Ver. Neneco; Requerimento nº 

2.577/2018, de autoria do Ver. Neneco; Requerimento nº 2.584/2018, de autoria da 

Vereadora Chica; Requerimento nº 2.598/2018, de autoria do Ver. Salin; 

Requerimento nº 2.605/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo; Requerimento nº 

2.606/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo; Requerimento nº 445/2017, de autoria 

do Ver. Allan Besteiro; Requerimento nº 446/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; 

Requerimento nº 447/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Requerimento nº 

2.597/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro; Indicação nº 099/2018, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro; Indicação nº 100, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; 

Indicação nº 101, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha; Indicação nº 102, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha. 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: Salin, Mello, Chica, João Pereira, Neneco, Pastor 

Rodvaldo, Helder Brito, Pastor Ademir, Gilberto Souto, Allan Besteiro, Manelzinho 

Rocha e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à votação a Ata da 

Sessão Ordinária realizada no dia 17 de maio de 2018, a qual foi aprovada por 
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unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente passou à deliberação da Matéria em 

Pauta: Projeto de Lei nº 078/2018, de autoria do Poder Executivo, que “dispõe sobre 

a alteração parcial da Lei Municipal nº 300/2014, no que pertente à Procuradoria Geral 

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

Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 083/2018, de autoria do Ver. Mello, 

que “dispõe sobre tempo mínimo de duração (15 minutos), nas consultas médicas 

realizadas nas unidades de saúde do Município e dá outras providências” A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 

085/2018, de autoria do Ver. Mello, que “Institui no Âmbito Municipal a Honraria 

Policial destaque no ano e dá outras providências” A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 087/2018, de autoria do 

Ver. Pr. Ademir, que “Institui a Semana Municipal de Preservação de Água no 

Município de Marituba”. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. Os Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 095, 

096, 097, 098 e 099//2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das 

matérias. Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 706/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Creche de Tempo Integral 

no Bairro Santa Clara; nº 711/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a construção de uma Creche de tempo Integral no Conjunto Mário Couto; nº 712/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Creche de 

tempo Integral no Conjunto Nova Marituba; nº 713/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Creche de tempo Integral no Conjunto 

Beija Flor; e nº 716/2017- requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma Creche de tempo Integral no Bairro Riacho Doce. Não havendo 

discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos 

de autoria do Ver. Pr. Ademir nº 2.599/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal 

realize através do setor competente o serviço de roçagem e limpeza da Unidade Básica 

de Saúde do Bairro Decouville; nº 2.600/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal 

realize contratação de um médico reumatologista para o Centro de Diagnóstico 
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localizado no Bairro Dom Aristides; nº 2.601/2018 - requerendo que o Prefeito 

Municipal realize contratação de um médico otorrinolaringologista para o Centro de 

Diagnóstico localizado no Bairro Dom Aristides; e nº 2.603/2018 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a substituição do aparelho de autoclave da Unidade de 

Saúde da Pedreirinha. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados 

por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 2.533/2018 - 

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 Aliança, no Bairro Santa Clara; nº 2.534/2018 - 

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 São Francisco, no Bairro Santa Clara; e nº 

2.590/2018 - 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 na Rua Beija Flor, próximo do final 

da linha no Bairro Beija Flor. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Oportunamente, o Senhor Presidente passou a presidência 

dos trabalhos para o Vereador Pastor Ademir para submeter suas matérias à votação. 

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 1.632/2017 - requerendo que o 

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

pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, capinação, limpeza das Ruas do 

Conjunto Marituba I em toda sua extensão no Bairro Decouville; nº 1.636/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação da linha de ônibus 

Canaã/UFPA no Bairro Canaã; nº 1.637/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a implantação da linha de ônibus Canaã/Icoaraci no Bairro Canaã, nº 

1.638/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação de 

Complexo de Fisioterapia no Centro de Diagnóstico; e nº 1.639/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma creche na Comunidade Jardim 

de Deus, Bairro Canaã. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 
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aprovados por unanimidade. Retomando a presidência dos trabalhos, o Ver. Gilberto 

Souto submeteu demais matérias à votação. Requerimentos de autoria do Ver. Neneco 

nº 2.560/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a solicitação de sinalização com semáforo para a Avenida Fernando 

Guilhon com a Rua 21 de Abril Bairro Centro; nº 2.561/2018 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a solicitação de sinalização 

com semáforo para a Avenida Fernando Guilhon com a Rua Pedro Mesquita Bairro 

Centro; nº 2.563/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente a compra de materiais odontológicos para a USF José Coelho Serrão, 

Bairro Boa Vista; nº 2.576/2018 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a climatização de todas as salas da Escola Cora Tereza Silva 

Rocha, localizada no Condomínio Residencial Viver Melhor Marituba; nº 2.577/2018 -  

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

ampliação da escola Cora Tereza Silva Rocha, localizada no Condomínio Residencial 

Viver Melhor Marituba. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimento nº 2.584/2018, de autoria da Vereadora 

Chica, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de raspagem e 

abertura de valas na Rua dos Funcionários, localizada no Bairro São João. Não 

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

Requerimento nº 2.598/2018, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine junto á concessionária responsável pela cobrança que será devida 

pela distribuição de água potável no Residencial Viver Melhor Marituba, que o ônus 

pelo uso desse benefício seja somente taxado ou gratuito de acordo com o 

levantamento prévio de renda familiar. Não havendo discussão, submetido à votação, 

foi aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 

2.605/2018, o qual foi retirado de pauta por solicitação do autor; nº 2.606/2018 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Unidade 

Pediátrica no Bairro Novo Horizonte, Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 
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445/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

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

pavimentação asfáltica da Passagem São João no Bairro Novo Horizonte; nº 446/2017 

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

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

asfáltica da Passagem São José no Bairro Novo Horizonte; nº 447/2017 - requerendo 

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

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

asfáltica da Passagem São Raimundo no Bairro Novo Horizonte; nº 2.597/2018 - 

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

valas, roçagem, asfaltamento, manutenção da iluminação pública e colocação de um 

contêiner para recolhimento de lixo doméstico na Passagem São Jorge localizada ao 

lado do Condomínio Cittá Maris na BR 316; e Indicação nº 099/2018 - indicando que 

o Prefeito Municipal providencie um Ônibus Escolar nos turnos matutino e vespertino 

para os alunos moradores do Residencial Viver Melhor Marituba. Não havendo 

discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Indicações de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 100/2018 - indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde, com urgência, a borrifação de 

inseticida através de “Carro fumacê” e ações de conscientização e combate a doenças 

causadas pelo mosquito Aedes Aegypti no Bairro Almir Gabriel; nº 101/2018 - 

indicando que o Prefeito Municipal providencie o serviço de restauração da iluminação 

pública na Rua 7 irmãos na Comunidade Santa Rita, no Bairro Uriboca; e nº 102/2018 

- indicando que o Prefeito Municipal providencie o serviço de restauração da 

iluminação pública na Rua São Raimundo na Comunidade Santa Rita, no Bairro 

Uriboca. Não havendo discussão, submetidas à votação, foram aprovadas por 

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

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Finais. Não havendo 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 
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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, 24 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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