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ATA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. 

Aos treze dias do mês de setembro 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; 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, 

Manelzinho Rocha, Pastor Ademir, Chica, Mello, Salin, Boni, Gilberto Souto, Everaldo 

Aleixo, Helder Brito e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Pastor Ademir que fizesse a leitura de um texto bíblico, e quando eram, pontualmente, 

nove horas e vinte e dois minutos, em nome de Deus, deu por aberta a presente sessão 

ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou que fosse observado um minuto de 

silêncio em virtude do falecimento do Senhor José Jorge Filho, servidor público nesta Casa 

Legislativa. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que as Atas se encontram nos 

cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Dando continuidade, o 

Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente. O 

qual informou não haver Expediente a ser Lido. Prosseguindo, o Senhor Presidente, 

oportunamente, registrou a presença dos Vereadores João Pereira e Neneco, em seguida, 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo 

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: Mensagem nº 013/2018 e Parecer nº 079/PGM, de autoria, 

respectivamente, do Poder Executivo e Procuradoria Geral do Município de Marituba, 

informando sobre o veto integral dos Projetos de Lei nº 003/2017, 028/2017 e 057/2017, 
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para serem encaminhados à Comissão de Justiça, para análise e parecer. Projeto de Lei nº 

090/2018, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei 412, de 13 de dezembro de 2017, 

que alterou a Lei Municipal 372/2016, que criou a Companhia de Desenvolvimento 

Industrial de Marituba – CODIM, adequando-a a Lei Nacional nº 13.303/2016, marco 

regulatório das empresas estatais brasileiras, para 2ª discussão e 2ª votação. Parecer da 

Comissão de Justiça nº 073/2018, sobre o 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, parecer recomendando a conversão do projeto em 

Indicação ao Poder Executivo, para discussão e votação. Parecer da Comissão de Justiça 

nº 074/2018, sobre o Projeto de Lei nº 033/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que 

concede isenção do IPTU, para pessoas com doenças graves, ou que tenham dependentes 

nessa situação, parecer recomendando a conversão do projeto em Indicação ao Poder 

Executivo, para discussão e votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 082/2018, sobre 

o Projeto de Lei nº 059/2017, de autoria do Ver. Mello, que autoriza o Chefe do Poder 

Executivo e Legislativo Municipal a realização da Semana Municipal dos Conselhos 

Tutelares e dá outras providências, para discussão e votação. Projeto de Lei nº 059/2017, 

de autoria do Ver. Mello, que autoriza o Chefe do Poder Executivo e Legislativo 

Municipal a realização da Semana Municipal dos Conselhos Tutelares e dá outras 

providências, para 1ª discussão e 1ª votação. Parecer da Comissão de Justiça nº 083/2018, 

sobre Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a “Virada 

Cultural” no Município de Marituba e dá outras providências, para discussão e votação. 

Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a “Virada 

Cultural” no Município de Marituba e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Finanças para análise e parecer. Parecer da Comissão de Justiça nº 

084/2018, sobre o Projeto de Lei nº 066/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Cria 

na Rede Municipal de Ensino o serviço de Disque-Denúncia contra qualquer tipo de 

violência ou abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes e dá outras providências, 

para discussão e votação. Projeto de Lei nº 066/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Cria na Rede Municipal de Ensino o serviço de Disque-Denúncia contra qualquer tipo de 
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violência ou abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes e dá outras providências, 

para ser encaminhado à Comissão de Finanças para análise e parecer. Parecer da Comissão 

de Justiça nº 085/2018, sobre Projeto de Lei nº 046/2017, de autoria do Ver. Mello, que 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo e Legislativo municipal a conceder 01 (um) dia de 

folga remunerada aos servidores públicos Municipal, na data de seus respectivos 

aniversários e, dá outras providências, parecer recomendando a conversão do projeto em 

Indicação ao Poder Executivo, para discussão e votação. Parecer da Comissão de Justiça 

nº 086/2018, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2017, de autoria do Ver. 

Salin, que Concede o Título Honorífico de Cidadão de Marituba ao Senhor Alex Neiff Brito 

da Silva e dá outras providências, para discussão e votação. Projeto de Decreto Legislativo 

nº 015/2017, de autoria do Ver. Salin, que Concede o Título Honorífico de Cidadão de 

Marituba ao Senhor Alex Neiff Brito da Silva e dá outras providências, para discussão e 

votação. Projeto de Lei nº 100/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o 

Programa Municipal de Inserção Social do Idoso, e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Resolução nº 

001/2018, de autoria dos Vereadores: Manelzinho Rocha, Mello, Gilberto Souto, Everaldo 

Aleixo, Raí, Boni, Pr. Rodvaldo e Allan Besteiro, que “Inclui a redação do Parágrafo 6º do 

Art. 26 que estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba”, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimento nº 129/2017, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao 

setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

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

Clara, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 130/2017, de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Alameda Nelson Gonçalves, 

Bairro Santa Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 131/2017, de autoria do 

Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Alameda Ceará, Bairro Santa 
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Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 132/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua da Bacabeira, Bairro Santa 

Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 133/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 

execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem Vera Cruz, Bairro Santa 

Clara, para discussão e votação. Requerimento nº 743/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na 

Sétima Rua, Bairro Novo, para discussão e votação. Requerimento nº 744/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços 

de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Sexta Rua, Bairro Novo, para discussão e votação. Requerimento nº 

745/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou 

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

acessibilidade para deficientes físicos na Quinta Rua, Bairro Novo, para discussão e 

votação. Requerimento nº 746/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, 

conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Quarta Rua, Bairro Novo, para 

discussão e votação. Requerimento nº 747/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas 

e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Terceira Rua, 

bairro Novo, para discussão e votação. Requerimento nº 1.773/2017, de autoria do Ver. 
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Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

construção de uma Quadra de Vôlei no Conjunto Albatroz I, para discussão e votação. 

Requerimento nº 2.736/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente o fechamento em todas as laterais com 

grades de ferro da Feira Coberta de Marituba, para discussão e votação. Requerimento nº 

1.945/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Feira Coberta no Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação. Requerimento nº 1.946/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Feira Coberta no Bairro Nova 

Marituba, para discussão e votação. Requerimento nº 1.947/2017, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Feira 

Coberta no Bairro Mário Couto, para discussão e votação. Requerimento nº 1.948/2017, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma Feira Coberta no Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação. 

Requerimento nº 1.949/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de uma Feira Coberta no Bairro São João, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.242/2017, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a expansão de água da Comunidade Santa 

Lúcia para a Comunidade Recomeçar ao lado do Centro Comunitário do Albatroz, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.328/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a expedição dos Títulos 

Definitivos de Propriedade aos moradores da Comunidade Jardim das Oliveiras, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.330/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza, drenagem, 

asfaltamento e iluminação na Rua Zelinda Ferreira, Comunidade Jardim das Oliveiras, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.331/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza, drenagem, 

asfaltamento e iluminação na Rua Luiza Solon, Comunidade Jardim das Oliveiras, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.332/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza, drenagem, 
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asfaltamento e iluminação na Rua Siqueira Costa, Comunidade Jardim das Oliveiras, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.459/2018, de autoria do Ver. Raí, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie o serviço de revisão da iluminação pública da Passagem 

Nossa Senhora de Fátima entre Rua Bom Sossego e Rua São Francisco no Bairro Novo 

Horizonte, para discussão e votação. Requerimento nº 2.716/2018, de autoria do Ver. Pr. 

Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto a Secretaria de Obras 

Municipal que coloque na placa a data que de fato iniciou a obra no Bairro Santa Clara, para 

discussão e votação. Requerimento nº 2.740/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie deslocamento de um Engenheiro Urbano 

para solucionar o problema de alagamento da Rua Alfredo Calado entre a Rua Bezerra 

Falcão e Rua Eucaliptal no Bairro Mirizal, para discussão e votação. Requerimento nº 

2.741/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto aos órgãos competentes para cortar e aparar as árvores da Rua Alfredo 

Calado esquina com Rua Eucaliptal, no Bairro Mirizal, para discussão e votação. Indicação 

nº 123/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie a revisão da iluminação pública, limpeza e abertura de valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da Rua São José, Bairro Santa Clara, para discussão e votação. 

Indicação nº 126/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie através do órgão competente a substituição das lâmpadas de 

filamento por lâmpadas de LED da iluminação pública das vias, praças e prédios 

municipais, para discussão e votação. Moção nº 005/2018, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, encaminhando Moção de Pesar à família, pelo falecimento do Sr. José Jorge Filho, 

ocorrido no dia 07 de setembro de 2018, para discussão e votação. Moção nº 006/2018, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, encaminhando Moção de Pesar à família, pelo 

falecimento do Sr. André Avelino da Costa Nunes, ocorrido no dia 29 de agosto de 2018, 

para discussão e votação. Lida a matéria, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

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

constatando-se as presenças dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Manelzinho 

Rocha, Neneco, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Salin, Mello, Helder Brito, Gilberto 

Souto, Everaldo Aleixo, Boni e Raí.  Havendo quórum, oportunamente, justificou a ausência 
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do Vereador Raimundo Carneiro que se encontra doente. E em seguida o Presidente 

submeteu à votação as Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 30 de agosto e 06 

de setembro de 2018, as quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, passou à 

deliberação da Matéria em Pauta: Mensagem nº 013/2018 e Parecer nº 079/PGM, de 

autoria, respectivamente, do Poder Executivo e Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando sobre o veto integral dos Projetos de Lei nº 003/2017, 028/2017 e 

057/2017. As matérias foram encaminhadas à Comissão de Justiça, para análise e parecer. 

Projeto de Lei nº 090/2018, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei 412, de 13 de 

dezembro de 2017, que alterou a Lei Municipal 372/2016, que criou a Companhia de 

Desenvolvimento Industrial de Marituba – CODIM, adequando-a a Lei Nacional nº 

13.303/2016, marco regulatório das empresas estatais brasileiras. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, foi aprovado por unanimidade em 2ª votação. Parecer da Comissão 

de Justiça nº 073/2018, sobre o 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, parecer recomendando a conversão do projeto em Indicação ao 

Poder Executivo. Não havendo discussão, submetidos à votação, foi aprovado por 

unanimidade.  Parecer da Comissão de Justiça nº 074/2018, sobre o Projeto de Lei nº 

033/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que concede isenção do IPTU, para pessoas 

com doenças graves, ou que tenham dependentes nessa situação, parecer recomendando a 

conversão do projeto em Indicação ao Poder Executivo. Não havendo discussão, submetidos 

à votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça nº 082/2018, 

sobre o Projeto de Lei nº 059/2017, de autoria do Ver. Mello, que autoriza o Chefe do 

Poder Executivo e Legislativo Municipal a realização da Semana Municipal dos Conselhos 

Tutelares e dá outras providências. Não havendo discussão, submetidos à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 059/2017, de autoria do Ver. Mello, que 

autoriza o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal a realização da Semana 

Municipal dos Conselhos Tutelares e dá outras providências. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. Parecer da Comissão 

de Justiça nº 083/2018, sobre Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Ver. Pr. 
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Ademir, que Institui a “Virada Cultural” no Município de Marituba e dá outras 

providências. Não havendo discussão e colocado em votação. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 065/2017, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a “Virada Cultural” no Município de Marituba e 

dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Finanças para análise e parecer. 

Parecer da Comissão de Justiça nº 084/2018, sobre o Projeto de Lei nº 066/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Cria na Rede Municipal de Ensino o serviço de Disque-

Denúncia contra qualquer tipo de violência ou abuso sexual cometido contra crianças e 

adolescentes e dá outras providências. Não havendo discussão, submetidos à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 066/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

que Cria na Rede Municipal de Ensino o serviço de Disque-Denúncia contra qualquer tipo 

de violência ou abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes e dá outras 

providências, foi encaminhado à Comissão de Finanças para análise e parecer. Parecer da 

Comissão de Justiça nº 085/2018, sobre Projeto de Lei nº 046/2017, de autoria do Ver. 

Mello, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo e Legislativo municipal a conceder 01 

(um) dia de folga remunerada aos servidores públicos municipal na data de seus respectivos 

aniversários e dá outras providências, parecer recomendando a conversão do projeto em 

Indicação ao Poder Executivo. Não havendo discussão, submetidos à votação, foi aprovado 

por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça nº 086/2018, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 015/2017, de autoria do Ver. Salin, que Concede o Título 

Honorífico de Cidadão de Marituba ao Senhor Alex Neiff Brito da Silva e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetidos à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2017, de autoria do Ver. Salin, que Concede o 

Título Honorífico de Cidadão de Marituba ao Senhor Alex Neiff Brito da Silva e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetidos à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 100/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o Programa 

Municipal de Inserção Social do Idoso, e dá outras providências, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Resolução nº 001/2018, de autoria 

dos Vereadores: Manelzinho Rocha, Mello, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Raí, Boni, Pr. 

Rodvaldo e Allan Besteiro, que “Inclui a redação do Parágrafo 6º do Art. 26 que estabelece 
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o Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba”, foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Requerimentos nº 129, 130, 131, 132 e 133/2017, de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro, foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias. 

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito, nº 743/2017, nº 744/2017, nº 745/2017, 

nº 746/2017 e nº 747/2017. Em discussão o autor das matérias, o Vereador Helder Brito, 

destacou que os seus requerimentos visam melhorias na qualidade de vida da população 

deste Município, principalmente no que diz respeito às condições trafegabilidade de 

algumas ruas do Bairro Novo, solicitando diversos serviços que irão promover uma melhor 

trafegabilidade tanto para pedestres como para veículos automotores que necessitam utilizar 

a via pública. Ressaltou que as melhorias sejam do interesse de todos os Vereadores, tendo 

em vista de que tudo que seja aprovado nesta Casa e, por todos, seja para beneficiar a 

população e o Município de Marituba. Externou sua satisfação por algumas matérias que já 

foram iniciadas ou realizadas, solicitando, que o Vereador Salin assine em conjunto suas 

matérias, tendo em vista o trabalho, a preocupação e a responsabilidade deste Vereador com 

as causas do referido Bairro.  Em discussão, o Vereador Salin na tribuna após agradecer a 

Deus por mais uma sessão, a presença dos demais vereadores e a população que se faz 

presente na galeria falou do requerimento do Vereador Helder Brito quanto a sua 

preocupação com a população e melhoria da cidade inclusive envolvendo o seu bairro Novo 

em que pede asfaltamento e terraplenagem, no que já havia feito este mesmo pedido. Fez 

uma observação de que não há necessidade de pedir novamente o que já fora feito. Mesmo 

assim irá aprovar a matéria. Em aparte, o Vereador Helder pediu que houvesse 

entendimento, haja vista ter sido feita pesquisa junto a Secretaria da Casa e como não havia 

nenhum requerimento semelhante, não havendo conflito de matérias, foi dado 

prosseguimento ao pedido ao plenário. Agradeceu a preocupação,  esclarecendo que os 

Bairros São José, Novo, Pedreirinha, Almir Gabriel e demais bairros são de interesse 

coletivo de todos, e os vereadores podem se fazer representar a qualquer um em favor do 

município. Agradeceu pelo apoio. Em aparte, o Vereador Raí foi procurado e falou que em 

2013, na época do então Prefeito Mello o Secretário de Obras era Vossa excelência Salin e o 

Bairro Novo foi asfaltado em quase a sua totalidade. Justificou que já houve outros 

requerimentos aprovados em 2016/2017 e se o Bairro Novo já foi asfaltado, não tem porque 
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criar uma situação para pedir outros serviços. Precisam ser unidos e concisos, pois há ruas 

que já foram asfaltadas, mas que precisam ser refeitas suas pavimentações. Em aparte, o 

Vereador Mello falou que o Vereador Raí usou de autonomia e propriedade ao se 

manifestar, e que na época em que assumiu a prefeitura foi feito um trabalho intenso com 

inaugurações de creches, postos de saúde, praças, merenda escolar, etc. E apesar das chuvas, 

muitas ruas foram asfaltadas. Parabenizou o Vereador Salin que foi atuante junto a 

Secretaria de Obras de Marituba. Concluiu o Vereador Salin falando que teve muito 

orgulho em ser Secretário de Obras até porque tinha autonomia de verbas para autorizar os 

serviços, foi um trabalho intenso com várias ruas asfaltadas. Parabenizou o Vereador Helder 

por ser atuante em prol do município e pede que os pedidos saiam do papel e venham 

beneficiar Marituba. Em discussão, o Vereador Raí traçou um pequeno perfil sobre as 

matérias dizendo que seja verdade que, no organograma da Prefeitura Municipal de 

Marituba, a Secretaria Municipal de Urbanismo não possua recursos suficientes para a 

realização de obras, porém as coisas estão acontecendo de forma gradativa neste Município. 

Destacou que estas matérias também foram aprovadas em 2016, por esta Casa de Leis, logo, 

estariam prejudicadas. Porém, considerou que deve haver um objetivo maior, a questão do 

orçamento da Secretaria de Obras com a apresentação de emendas. Lembrou que, 

anteriormente, indicou o nome do Secretário Municipal de Saneamento, o qual, atualmente 

está trabalhando numa grande empresa de terraplenagem. Acrescentou que as matérias 

sejam aprovadas nesta Casa por todos os Vereadores, com isso, não há matéria 

individualizada e sim compartilhada, respeitando os interesses da população deste 

Município. Registrou que o Vereador Salin também apresentou diversas matérias que este 

orador já havia apresentado anteriormente, nem por isso solicitou que fossem retiradas de 

pauta por considerá-las matérias vencidas. Em aparte, o Vereador Boni declarou acreditar 

que deve haver um consenso entre os Vereadores no que diz respeito a apresentação de 

matérias, pois com o passar do tempo as matérias sempre se repetem entre uma e outra 

legislatura, acrescentando que sempre haverá conflito de ideias ou divergências de 

pensamento. Considerou que o mais importante seja que as matérias consideradas 

conflitantes passem a ser assinadas em conjunto, tendo em vista que, a partir de sua 

aprovação, as matérias sejam de todos os Vereadores desta Casa de Leis. Retomando sua 
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discussão, o Vereador Raí concordou com a questão de que as matérias sejam assinadas em 

conjunto, independente de autoria. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha associou 

seus pensamentos as palavras do Vereador Boni dizendo que não cabe a discussão neste 

sentido de autoria. Citou que apresentou cinco matérias, porém, quatro delas já haviam sido 

aprovadas por esta Casa. Externou sua satisfação pelo trabalho que cada Vereador vem 

realizando neste Município solicitando as melhorias necessárias conforme o que cada 

comunidade anseia. Disse que cabe ao Executivo Municipal a realização daquilo que seja 

pedido nesta Casa, pois compete a Prefeitura a realização das obras e serviços, não 

importando a autoria das solicitações. Novamente com a discussão, o Vereador Raí 

informou que, nesta Casa, existe a Comissão de Finanças que pode apresentar as emendas 

necessárias no orçamento do Município, o qual será encaminhado pela Prefeitura para 

apreciação, para a realização destas obras em questão, entre outras. Em aparte, o Vereador 

Helder Brito associou-se as palavras dos Vereadores Boni e Manelzinho Rocha dizendo 

que não possui a vaidade sobre a autoria de matéria, considerando que o mais importante 

seja beneficiar a população de Marituba. Disse que suas matérias estejam à disposição dos 

demais Vereadores para que assinem em conjunto as respectivas matérias. Parabenizou a 

Secretaria Geral desta Casa que vem realizando o filtro no que diz respeito à entrada de 

matérias, fiscalizando e evitando que as mesmas conflitem. Retomando novamente sua 

discussão, o Vereador Raí finalizou dizendo que seja necessário se despir das vaidades 

quanto à autoria de matérias e trabalhar com um pouco de coerência e, que todos assinem as 

referidas matérias em questão. Em discussão, o Vereador Mello  na tribuna parabenizou o 

Vereador Raí por sua gentileza, o qual faz jus a responsabilidade e preocupação para com o 

trabalho e história de Marituba, no que, o motivo maior desta Casa é o bem estar do 

município. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, os requerimentos de autoria 

do Vereador Helder Brito foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria 

do Ver. Neneco nº 1.773/2017 e nº 2.736/2018. Não havendo discussão, submetidos à 

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

Besteiro nº 1.945/2017, nº 1.946/2017, nº 1.947/2017, nº 1.948/2017 e nº 1.949/2017. Não 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 2.242/2017, nº 2.328/2018, nº 
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2.330/2018, nº 2.331/2018 e nº 2.332/2018. Não havendo discussão, submetidos à votação, 

foram aprovados por unanimidade. Requerimento de autoria do Ver. Raí nº 2.459/2018. 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 2.716/2018, nº 2.740/2018 e nº 

2.741/2018. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 123/2018 e nº 

126/2018. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Moção de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 005/2018 e Moção nº 

006/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha. Não havendo discussão, submetidos à 

votação, foram aprovados 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 quinze 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, 13 de setembro 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 

 

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 

Taquígrafos Legislativos 


