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ATA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. 

Aos onze dias do mês de outubro 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, interinamente, o Vereador 

Raimundo Carneiro, na Segunda Secretaria, interinamente o Vereador Raí. 

Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Raimundo 

Carneiro que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos 

Vereadores: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Chica, João Pereira, Salin,  Pastor 

Ademir, Boni, Raí, Everaldo Aleixo, Raimundo Carneiro. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente 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. Oportunamente, o Senhor Presidente 

justificou a ausência dos Vereadores Helder Brito, Neneco e Pastor Rodvaldo. Em 

seguida, solicitou que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que 

a Ata se encontra nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Raimundo Carneiro que 

fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 288/2018, da Escola Nossa Senhora do 

Rosário, solicitando agendamento para visita de aproximadamente 18 alunos para 

assistirem uma Sessão da Câmara Municipal de Marituba e Ofício Circular nº008- 

COMDAC, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

informando sobre a realização da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente do Município de Marituba – PA, no dia 18/10/2018, a partir das 08h, 

no CRAS Emmanuel Rocha, com o Tema: “Proteção Integral, Diversidade e 
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Enfrentamento das Violências”, assim solicita a esta Casa Legislativa a indicação de 

01(um) representante na categoria de “Delegado” com direito a voz e voto, conforme 

preconiza o regimento Interno da Conferência.  Lido o Expediente, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Iniciais concedendo a palavra ao Vereador Salin após as saudações iniciais agradeceu 

a Deus por mais esta sessão, estendeu votos de parabéns ao povo de Marituba, em 

nome do Prefeito Mário Filho e aos Vereadores que foram incansáveis na batalha do 

pleito do dia 07 de outubro. Destacou que o Prefeito Mário Filho tornou-se uma 

referência, um estrategista, uma liderança neste Município, tendo em vista que, na 

última eleição, conseguiu eleger sua candidata ao cargo de deputada estadual, em 

conjunto com alguns Vereadores e que irá buscar recursos junto ao Estado, 

beneficiando o Município de Marituba. Ressaltou que, anteriormente, nenhum outro 

gestor havia conseguido este feito, e que há cerca de dezoito anos, Marituba, não tinha 

um representante no parlamento estadual indicado pelo Executivo Municipal, 

conseguiu eleger também, cinco representantes na esfera federal: Joaquim Passarinho, 

Eduardo Costa, Elcione, Priante e Cristiano Vale; forças que poderão ajudar o 

Município de Marituba com emendas e recursos na Câmara Federal. Registrou que o 

Prefeito obteve êxito mesmo com a divulgação de notícias falsas, citando, inclusive, 

que o TSE está mandando prender algumas pessoas pela divulgação de “fake News”. 

Destacou ainda que o povo de Marituba seja inteligente, elegendo uma representante 

deste Município, mesmo com algumas pessoas torcendo contra. Acrescentou que o 

Prefeito Mário Filho tem compromisso com as comunidades de Marituba, levando 

asfalto, água encanada, entre outros serviços. Finalizou parabenizando o Vereador 

Everaldo Aleixo pela determinação e coragem de sair candidato ao cargo de deputado 

federal, obtendo boa expressão de votos neste Município. Disse que acredita no projeto 

do Executivo Municipal em trazer melhorias e qualidade de vida para a população de 

Marituba. Por sua vez o Vereador João Pereira na tribuna após saudar a Mesa 

diretora, demais Vereadores e pessoas na galeria, saudou a equipe de alunos da Escola 

Nossa Senhora do Rosário que se fazem presentes nesta Sessão, em especial ao 
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professor Victor que os acompanha, sendo de grande importância aprender como é 

feito o trabalho legislativo municipal. Falou que o mês de outubro é dedicado aos 

católicos, sendo o natal das famílias paraenses e como devoto de Nossa Senhora de 

Nazaré, não poderia deixar de exaltar a fé do paraense, principalmente a Jesus Cristo, 

em que Deus age através de Nossa Senhora. Congratulou-se a todos aqueles que 

demonstram publicamente sua fé neste momento e dizer que no próximo ano possam 

trazer a imagem peregrina de Nossa Senhora a esta Casa e ir até a Basílica demonstrar 

o apoio de Marituba neste ato de fé. Outro assunto foi o do momento de cidadania 

exercido pelo povo brasileiro neste primeiro turno das eleições com a possibilidade de 

escolher seus candidatos, em que alguns tiveram a sorte e possibilidade de serem 

votados e dar a oportunidade de reverter o que poucos têm muito e muitos não tem 

nada, sendo escolhidos os competentes ou não, mas escolhidos democraticamente pelo 

povo, e vem o segundo turno para definir alguns candidatos à presidência e ao governo 

de alguns Estados. Demonstrou sua escolha em dizer que “ELE” não. Agradeceu a 

presença de todos. Na sequência a Vereadora Chica após saudar a todos, em especial, 

os alunos da Escola Nossa Senhora do Rosário, parabenizou o Vereador Everaldo 

Aleixo pela expressiva votação que obteve neste Município, bem como, aos demais 

Vereadores que trabalharam nas campanhas de seus candidatos e que saíram 

vitoriosos. Externou votos de parabéns aos Deputados Miro Sanova, do PDT; e 

Chicão, do MDB, que foram reeleitos. Agradeceu aos moradores de Marituba pelos 

quase mil votos obtidos pelo deputado Chicão, neste Município. Salientou sobre a 

importância do voto neste segundo turno para a escolha do representante ao Governo 

do Estado, Marituba precisa dar uma resposta ao candidato apoiado pelo atual 

Governador que instalou o caos neste Município, ao liberar a instalação do aterro 

sanitário “lixão”. Destacou que irá apoiar o candidato Helder Barbalho para 

Governador do Estado do Pará, aproveitando para cobrar a retirada deste lixão do 

Município de Marituba, juntamente, aos deputados estaduais, federais e senadores 

eleitos, inclusive, cobrando as melhorias necessárias para a população. Acrescentou 

que com a proximidade do inverno o fedor, que sai do lixão, já começa se intensificar 
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e incomodar a população. Disse que ser for realizado um levantamento no Município 

será constatado o aumento dos índices de pneumonia e também dos casos de 

tuberculose. Considerou a necessidade de solicitar mais médicos pneumologistas para 

atender a população deste Município. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha 

parabenizou a reeleição da deputada federal Elcione Barbalho, obtendo cerca de três 

mil votos neste Município, sendo mais uma forte aliada para Marituba na Câmara 

Federal. Disse que Marituba não pode apostar no candidato apoiado pelo atual 

Governador, pois sejam cerca de dezesseis anos de abandono ou só mandando mazelas 

para o Município de Marituba, sendo necessário dar uma oportunidade ao candidato 

Helder Barbalho que, como Ministro, já demonstrou compromisso com este Município 

e também com os demais. No pleito anterior, Marituba contribui para a eleição do 

atual Governo, não recebendo nada em troca, além das mazelas da região 

metropolitana. O Helder Barbalho está demonstrando seu compromisso através das 

obras na Fernando Guilhon e na frente do Bairro Almir Gabriel. Destacou que com a 

reformulação da Comissão Fora Lixão, será possível verificar quem está contra o lixão 

ou somente fazendo politicagem. Retomando seus pronunciamentos, a Vereadora 

Chica disse que fez parte do grupo de apoio e de trabalho da deputada Elcione 

Barbalho, pois independente de qualquer situação, algumas obras realizadas neste 

Estado sempre tem a mão dos Barbalhos. Parabenizou a Michele Begot pela votação 

que obteve fora do Município de Marituba, onde, esta Vereadora considera que deixou 

a desejar. Solicitou ao líder do Governo que, após o pleito eleitoral, solicite ao Prefeito 

Mário Filho que volte a investir neste Município, tendo em vista de que o lixo continua 

espalhado pelos quatro cantos da Cidade, bem como a finalização das obras que foram 

iniciadas e que ainda não foram concluídas, em especial, a Unidade de Saúde no 

Condomínio da Direcional, pois algumas pacientes grávidas não estão sendo aceitas 

em outras Unidades de Saúde em virtude da mudança no atendimento para a Unidade 

da Direcional. O mesmo acontece com a Unidade de Saúde da Agrovila São Pedro 

com os pacientes se deslocando para a Unidade de Saúde do Bairro Santa Clara. 

Solicitou ainda que a Secretaria Municipal de Saúde olhe com mais carinho para a 
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situação da saúde neste Município, tendo em vista a falta de médicos, medicamentos, 

matérias para realização de exames. Parabenizou ao Vice-Prefeito João Batista que 

realizou visita em quase todas as Unidades de Saúde dizendo que buscaria as 

melhorias necessárias, porém se o gestor não chamar a secretária de saúde para 

resolver a situação fazendo projetos para conseguir recursos, nada será realizado.  Na 

tribuna o Vereador Pastor Ademir cumprimentou a todos pela Festa do Círio de 

Nossa Senhora de Nazaré, momento que faz a família se reunir em volta da mesa para 

o café ou almoço, celebrando, juntos, a fé. Destacou que isto esteja se perdendo no 

mundo inteiro, tendo em vista que, na maioria das vezes, as pessoas não têm mais 

tempo para almoçar juntas. Considera que este seja um momento muito importante 

para as famílias, pois o Círio agrega pessoas de diversas partes do mundo. Lembrou 

que, anteriormente, via esta manifestação apenas de longe, e atualmente, morando 

neste Município, pode sentir de perto a força da fé das pessoas que acompanham o 

Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Finalizou dizendo que seja necessário respeitar a fé 

de cada um, independente de crença religiosa, ideologia ou pensamento. Por sua vez o 

Vereador Boni na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, demais vereadores, em 

especial aos alunos da escola N. Sra. do Rosário, os quais vieram buscar conhecimento 

do processo legislativo e de como funciona a Câmara Municipal e qual a função dos 

Vereadores em exercer suas atividades. Há comentários em que muitas das vezes, o 

vereador não faz nada, não faz asfaltamento ou construção de postos de saúde e 

escolas. Esclareceu que esta função é do Executivo, ou seja, do Prefeito. O papel dos 

quinze vereadores é o de legislar, debater e discutir ideias, fazer leis, sendo cinco 

destes que compõem a Mesa Diretora e os demais compõem outras funções, como às 

comissões parlamentares que cuidam dos diversos assuntos de interesse popular. A 

Casa julga e aprovam dois projetos importantes que são a LDO - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias a ser apresentada em julho, LOA – Lei Orçamentária Anual aprovada 

até dezembro, também o PPA – Programa Plurianual. Leis essas onde saem às 

diretrizes e orçamento de como o Prefeito, ou seja, o executivo irá usar as verbas 

destinadas ao município. O papel do Vereador é importante, onde é escolhido 
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mediante eleição e voto pessoal, onde cada um, numa eleição escolhe o candidato de 

sua preferência. Concluiu parabenizando os alunos da Escola do Rosário em vir 

prestigiar o trabalho da Câmara. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi 

franqueada às Lideranças Partidárias. No uso da tribuna o Vereador Raimundo 

Carneiro Líder do PSD, após cumprimentar a todos disse que o Vereador Boni passou 

as informações sobre o funcionamento deste parlamento aos alunos da Escola Nossa 

Senhora do Rosário. Externou sua satisfação pela iniciativa da Diretoria e professores 

da referida escola, principalmente, pela formação de opinião destes alunos sobre este 

parlamento, sendo discutidos, nesta Casa de Leis, os rumos que o Município irá seguir 

através da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual e 

do PPA - Plano Plurianual. Falou sobre a consolidação do PSD no Município de 

Marituba e no Estado do Pará, após o último pleito eleitoral, ficando com a maior 

bancada deste Estado na Câmara Federal, elegendo três representantes: Junior Ferrari, 

Delegado Eder Mauro e Joaquim Passarinho; três representantes para a Assembleia 

Legislativa do Estado: Gustavo Sefer, Paula Gomes e Michele Begot. Além, dos 

representantes no Município de Marituba: o Prefeito Mário Filho e o Vice-Prefeito 

João Batista. E quatro Vereadores nesta Casa de Leis: Raimundo Carneiro, Salin, 

Allan Besteiro e Neneco. Parabenizou o povo de Marituba, os Vereadores e todas as 

lideranças comunitárias que deram as mãos ao projeto para eleger a candidata que 

representa este Município, Michele Begot, sendo a quinta colocada na coligação e 

vigésima no geral. Destacou que o deputado federal Joaquim Passarinho tenha sido um 

dos que mais colocou emendas para o Município de Marituba na Câmara Federal. 

Ressaltou que os representantes eleitos pelo PSD têm um grande compromisso e 

grande responsabilidade com Marituba e com o Estado do Pará. Reportou-se a 

Vereadora Chica dizendo que os índices sobre saúde no Estado do Pará apontam 

Marituba entre os melhores na área, ocupando o décimo lugar, e o primeiro lugar da 

região metropolitana. Informou que visitou também quase todas as Unidades de Saúde 

deste Município, constatando que a UPA 24h atende cerca de quinze mil pessoas/mês, 

sendo que, somente metade seja do Município de Marituba. Constatou ainda que a 
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Unidade de Saúde do bairro Bela Vista seja a única que encontrou com algumas 

deficiências, mas que já estão sendo solucionados. Lembrou que, obras das 

administrações anteriores, consideradas grandes elefantes brancos foram retomadas e 

concluídas na gestão do Prefeito Mário Filho. Ressaltou que as dívidas sempre irão 

existir, assim como a falta de recursos, e tudo que pode ser feito no momento está 

sendo feito, destacando que todos os dias ruas são asfaltadas, homens trabalhando de 

domingo a domingo. Disse que as dificuldades existem em todas as esferas 

administrativas. Registrou que apesar de todas as dificuldades, a gestão Mário Filho 

vem trabalhando para realizar todas as melhorias possíveis, inclusive, Marituba é a 

décima colocada na questão do atendimento em saúde, dentro do Estado do Pará. 

Finalizou dizendo que Marituba crescerá cada vez mais. Parabenizou também todos os 

candidatos que lançaram candidatura para participar do último pleito eleitoral, pelo 

Município de Marituba. Por sua vez o Vereador Raí Líder do PV na tribuna após 

cumprimentar a todos os presentes, notadamente os alunos da Escola do Rosário em 

que o Vereador Boni brilhantemente explicou o papel e a função do Vereador nesta 

Casa, saudou a professora Lana convidando os alunos que retornassem outras vezes a 

esta Casa. Falou do momento político em que atravessa o país na escolha de novos 

candidatos e que infelizmente na política, você não consegue fazer nada, sem uma 

corrente partidária de coligações entre dirigentes comunitárias, vereadores, deputados 

estaduais, federais, governados, senadores e presidente, sendo esta a estrutura política 

e administrativa do país com representantes municipais, estaduais e federais. Há 

necessidade de pessoas para angariar fundos que atendam as demandas de obras e 

serviços à população. Daí a importância da eleição, como exemplo a Deputada 

Estadual Michele Begot, maciçamente votada dentro do Estado, sendo a primeira 

representante de Marituba mais votada dentro do município. Que ela possa direcionar 

recursos e ajudar o município que se encontra carente de serviços. Falou também de 

outros candidatos a Deputado Estadual a que veio buscar apoio e que foram eleitos 

como o Dr. Daniel do PSDB de Ananindeua, sendo o mais votado do Estado do Pará, 

atuante trabalhador e interessado em melhorar a saúde do Estado, Fábio Freitas do 
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PRB, Martinho Carmona do MDB, Miro Sanova do PDT, Professora Nilse do PRB, 

Chicão do MDB, Eliel Faustino, Marinor Brito entre outros que se comprometeram em 

ajudar Marituba, cabendo aos parlamentares lembrar-se dos munícipes sofridos e que 

votaram neles. Parabenizou também o Candidato a Deputado Federal Zé Carlos que 

apesar de não ter sido eleito, foi comtemplado com o apoio de Marituba e que muito 

vem ajudando nos problemas do Lixão e preservação do parque ambiental que é o 

segundo do Brasil depois do Parque da Tijuca no Rio de Janeiro. Concluiu que esses 

candidatos têm um compromisso e que cada um possa ser fiscalizado por todos os 144 

municípios do Estado, sendo cobrado em seu compromisso, verão um Pará Melhor. 

Pediu que neste Círio que se aproxima Nossa Senhora de Nazaré possa abençoar a 

cada um, dando a saúde, o perdão, a sabedoria, o conhecimento e fé. E em nome dos 

alunos presentes nesta sessão parabenizou os professores de Marituba que no próximo 

dia 15 estarão sendo agraciados. Parabenizou o Pastor Ademir por seu discurso 

falando do Círio e por ter elegido três candidatos a deputado Estadual. Na sequência, o 

Vereador Pastor Ademir, Líder do PRB, após saudar a todos parabenizou o PSD pela 

vitória na última eleição, elegendo vários candidatos. Disse que o PRB de Marituba 

também trabalhou forte nesta eleição e com autoridade conseguindo eleger os 

candidatos Professora Nilse e Fábio Freitas ao cargo de deputado estadual, bem como 

trabalhou para a eleição de Michele Begot, que obteve votação expressiva. Destacou 

que, em conversa com o Prefeito Mário Filho disse que Deus daria a vitória em 

diversos sentidos. Ressaltou que todos estes eleitos para a Assembleia Legislativa irão 

trazer recursos para o Município de Marituba. Falou também sobre as vitórias do 

Senador Jader Barbalho e Zequinha Marinho, dizendo que Marituba também contribui 

para o êxito destes candidatos. Acrescentou que Marituba será exemplo para o mundo, 

pelo trabalho que vem sendo realizado apesar da escassez de recursos, um choque de 

gestão, através da união de forças. Destacou que, futuramente, na impossibilidade do 

mandato de Vereador, terá a certeza do trabalho realizado, do dever cumprido em prol 

do povo deste Município. Informou que veio para Marituba com a função de pregar o a 

Palavra de Deus, tendo a oportunidade de estar Vereador neste parlamento.  Por sua 
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vez o Vereador Salin, Líder do Governo agradeceu a Deus por mais uma sessão 

saudando a todos os presentes, em especial a Vereadora Chica, falando que várias ruas 

já estão sendo asfaltadas, o aparelho de mamografia já está funcionando, e que a UPA 

já está sendo abastecida de medicamentos. Falou que obteve a oportunidade de receber 

e fiscalizar a entrega dos aparelhamentos dos postos de saúde da agrovila São Pedro e 

do Conjunto da Direcional, que até o dia 28 próximo estarão em pleno funcionamento. 

Falou também que apesar das eleições o Prefeito não deixou de trabalhar e que a 

Deputada Michele Begot apesar de obter votos em outros municípios, não deixará de 

atender e lutar por Marituba. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário Raimundo Carneiro que fizesse a leitura da 

Matéria em Pauta: Parecer da Comissão de Finanças nº 017/2018, sobre o Projeto 

de Lei nº 060/2017, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que dispõe sobre a instalação de 

câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e estabelece 

área escolar de segurança e dá outras providências, parecer recomendando a conversão 

do projeto em Indicação ao Poder Executivo, para discussão e votação, Parecer da 

Comissão de Finanças nº 018/2018, sobre o Projeto de Lei nº 068/2018, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha, que dispõe sobre a climatização das salas de aulas das 

escolas públicas Municipais do Município de Marituba, parecer recomendando a 

conversão do projeto em Indicação ao Poder Executivo, para discussão e votação, 

Parecer da Comissão de Finanças nº 020/2018, sobre o Projeto de Lei nº 080/2018, 

de autoria do Ver. Mello, que institui o programa merenda nas férias e fixa outras 

providências, parecer recomendando a conversão do projeto em Indicação ao Poder 

Executivo, para discussão e votação, Parecer da Comissão de Finanças nº 021/2018, 

sobre 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 sucrilhos) com leite aos alunos da rede pública 

municipal, parecer recomendando a conversão do projeto em Indicação ao Poder 

Executivo, para discussão e votação, Projeto de Lei nº 107/2018, de autoria do Ver. 

Pr. Ademir, que “Institui o Programa Agricultura Familiar Urbana e Rural na Escola, 
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priorizando, para a merenda escolar, a aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura 

familiar de Marituba”, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer, Requerimento nº 134/2017, 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 Travessa Mário Couto, Bairro Santa Clara, 

para discussão e votação, Requerimento nº 135/2017, 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 da Paz, Bairro Santa 

Clara, para discussão e votação, Requerimento nº 136/2017, 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 

da Jaqueira, Bairro Santa Clara, para discussão e votação, Requerimento nº 137/2017, 

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 

da Luz, Bairro Santa Clara, para discussão e votação, Requerimento nº 138/2017, 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 

São José, Bairro Santa Clara, para discussão e votação, Requerimento nº 623/2017, 

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

serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto 

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

sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Estrada da Arbol, Bairro 

Decouville, para discussão e votação, Requerimento nº 755/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 
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drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação 

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

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Raimundo Palheta, Bairro 

Novo, para discussão e votação, Requerimento nº 756/2017, de autoria do Ver. 

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

drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação 

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

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Três, Bairro Novo, 

para discussão e votação, Requerimento nº 758/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

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

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

acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Primeiro de Maio, Bairro Novo, 

para discussão e votação, Requerimento nº 2.802/2018, de autoria do Ver. Helder 

Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a abertura da Rua Isabel Rosa 

para interligação do Bairro Riacho Doce ao Município de Benevides, para discussão e 

votação, Requerimento nº 2.425/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho de Educação, para 

discussão e votação, Requerimento nº 2.426/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho do Idoso, 

para discussão e votação, Requerimento nº 2.427/2018, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho da 

Criança e Adolescente, para discussão e votação, Requerimento nº 2.428/2018, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

manutenção do Conselho de Assistência, para discussão e votação, Requerimento nº 

2.429/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a manutenção do Conselho do Meio Ambiente, para discussão e votação, 

Requerimento nº 2.772/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente construção de calçadão, limpeza, 
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drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Raimundo Nonato, 

Ocupação Mellolândia, Bairro São João, para discussão e votação, Requerimento nº 

2.773/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente iluminação da Rua Salvador, Ocupação 

Mellolândia, Bairro São João, para discussão e votação, Requerimento nº 2.774/2018, 

de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente iluminação da Rua Alegório, Ocupação Mellolândia, Bairro São 

João, para discussão e votação, Requerimento nº 2.775/2018, de autoria do Ver. 

Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente 

iluminação da Passagem São João, Ocupação Mellolândia, Bairro São João, para 

discussão e votação, Requerimento nº 2.776/2018, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente 

iluminação da Passagem Helder Barbalho, Ocupação Mellolândia, Bairro São João, 

para discussão e votação, Requerimento nº 2.796/2018, de autoria do Ver. Pr. 

Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie construção de calçada, 

limpeza da rua e troca das lâmpadas na Passagem Ubiratan Marciel, Ida Lobato e Rua 

Liberdade, Comunidade Campo Verde, Bairro São João, para discussão e votação, 

Requerimento nº 2.799/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine aos órgãos competentes de Segurança Pública, 

providências no sentido de intensificar as atividades de policiamento ostensivo na Rua 

Mirizal, entre Antônio Bezerra Falcão e Rua Benevides, Bairro Mirizal, para discussão 

e votação, Requerimento nº 1.932/2017, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação de núcleos para a 

formação, capacitação profissional e encaminhamento de jovens e adultos para o 1º 

emprego, para discussão e votação, Requerimento nº 2.484/2018, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal viabilize com máxima urgência a 

revitalização do Cemitério da Colônia assim como as vias de acesso ao mesmo, para 

discussão e votação, Requerimento nº 2.485/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal viabilize a limpeza dos canteiros, valas, meio fio, 
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bueiros e reparos de buracos nas vias do Conjunto Habitacional Albatroz, para 

discussão e votação, Indicação nº 121/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

indicando que o Prefeito Municipal realize aos finais de semana a proibição de 

veículos dentro da Praça Matriz, evitando acidentes que venham prejudicar a vida do 

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

Ver. Raimundo Carneiro que fizesse nova verificação de quórum para dar início à 

Ordem do Dia, constatando-se as presenças dos Vereadores Pastor Ademir, Chica, 

João Pereira, Manelzinho Rocha, Allan Besteiro, Raimundo Carneiro e Everaldo 

Aleixo. Não havendo quórum regimental para votação das matérias, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a Sessão, e quando eram precisamente dez horas e vinte e 

três 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, 11 de 

outubro 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 
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