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ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 

2018. 

Aos dezoito 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, o Vereador Gilberto Souto; na Segunda Secretaria, interinamente, 

o Vereador Raí; e na Terceira Secretaria, interinamente, o Vereador Mello. 

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

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

Vereadores: Allan Besteiro, João Pereira, Manelzinho Rocha, Mello, Chica, 

Salin, Boni, Gilberto Souto, Raí, Pastor Ademir, Neneco e Everaldo Aleixo, 

sendo justificada a ausência do Vereador Helder Brito. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Mello que fizesse a leitura de um texto 

bíblico, e quando eram, pontualmente, nove horas e dezoito minutos, em nome 

de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, solicitou ao 

Vereador Gilberto Souto que fizesse a leitura das Atas das Sessões anteriores, 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 

Gilberto Souto que fizesse a leitura do Expediente: Atestado Médico, do 
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Vereador Helder Brito, informando que o mesmo encontra-se impossibilitado de 

realizar suas atividades habituais por um período de quinze dias, a contar a partir 

do dia 09 de outubro de 2018. Lido o Expediente, o Senhor Presidente franqueou 

a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Com a 

palavra, a Vereadora Chica da tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, demais 

Vereadores e moradores do Bairro São João que mais uma vez vieram prestigiar 

esta Sessão, bem como agradecer e parabenizar o povo católico maritubense que 

se fez presente no Círio de Nossa Senhora de Nazaré colaborando com a 

montagem de barracas na via pública, dando alimentos e fazendo massagem nos 

pés, ajudando a dar assistência aos romeiros. Outro assunto, quanto aos 

problemas do Município, quando na sessão da semana passada, tecendo 

comentários referentes à situação do Município, e deu graças a Deus que a Rua 

do Fio, já está sendo pavimentada. Tornou a dizer que os alunos das escolas 

municipais continuam sem a merenda escolar, não sendo mentira o que diz, já 

que sua filha e neto estudam numa escola municipal e é testemunha de que 

continua sem a distribuição de merenda. Todos são sabedores que há dificuldade 

no processo de licitações, porém já foram liberadas e ficou sabendo que houve 

denúncias de que alguns funcionários do departamento da merenda escolar foram 

afastados de suas funções. Pediu aos nobres pares que possam investigar se de 

fato houve desvio, denúncia essa feita em campanha política, já que a então 

responsável pelo setor, à candidata Deputada Estadual Michelle Begot eleita em 

Marituba. Pediu que os integrantes da Comissão de Educação pudessem 

fiscalizar. Outro assunto é quanto ao “Lixão” em que pede a Casa oficializar ao 

Governo do Estado através da Secretaria de Meio Ambiente quanto ao aterro 

sanitário, pois na última terça-feira após a chuva das 15h30, o fedor inundou toda 
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Marituba. Registrou que possui o áudio de ligações recebidas de pessoas que não 

aguentavam o fedor, mesmo trancados em suas casas. Pediu que atentassem para 

o inverno que está por vir, pois se uma chuvinha de quinze minutos já causa um 

estrago, imagine chuvas diárias e torrenciais. Pediu também que fiscalizem as 

ruas que estão com valas, bueiros entupidos e ruas esburacadas. Pediu aos nobres 

pares e pessoas presentes que atentem para o que está por vir, uma cidade cheia 

de lixo pelas ruas, buracos e asfaltos inacabados. Solicitou o apoio dos pares 

junto ao Ministério Público para tomarem providências. Não havendo mais 

oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Usando 

a tribuna, o Vereador Salin, líder do Governo, após as saudações de praxe 

agradeceu a Deus por mais esta sessão que trás discussões sobre diversas 

matérias visando beneficiar a população e o Município de Marituba. Informou 

que, nos dias 23 e 26 de outubro de 2018, serão inaugurados os Postos de Saúde 

no Condomínio Viver Melhor Marituba e na Agrovila São Pedro, 

respectivamente. Destacou que os referidos projetos sejam de sua autoria. No que 

diz respeito à questão da falta de merenda escolar, esclareceu que o caminhão 

que realiza o transporte da merenda teve alguns problemas para chegar neste 

Município, mas que neste final de semana tudo deva ser normalizado, concluindo 

o abastecimento da merenda escolar para as escolas deste Município. Disse que 

parte da população está se fazendo de cega, quanto ao fato denunciado de desvio 

de merenda escolar neste Município, esclarecendo que na filmagem flagrada 

sendo retirada a carga de merenda do carro da Michele Begot para o depósito, 

tenha sido em virtude de este veículo estar adesivado com propaganda da então 

candidata ao cargo de deputada estadual, por este motivo o mesmo não poderia 

adentrar no depósito, sendo a mercadoria retirada do lado de fora. Ressaltou que 
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admira o trabalho da Vereadora Chica na busca de melhorias para a população de 

Marituba e, esta Casa de Leis, é a casa dos debates, das ideias. Com relação ao 

recolhimento do lixo disse que o mesmo já está sendo reiniciado, esclarecendo 

quem havia cerca de cinco caminhões parados e com defeitos, mas já foram 

realizados os devidos reparos e já estão funcionando. Registrou que, criticar, seja 

o papel da oposição ao Governo Mário Filho, porém as coisas estão acontecendo 

com obras em diversos Bairros deste Município, ou seja, o Prefeito está fazendo 

a sua parte. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou 

ao Vereador Gilberto Souto 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; 

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; 

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; 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 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

5 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

 

 

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

Executivo; Projeto de Lei nº 107/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

“Institui o Programa Agricultura Familiar Urbana e Rural na Escola, priorizando, 

para a merenda escolar, a aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar 

de Marituba”; Requerimento nº 2.813/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a contratação de um médico 

alergista no Centro de Diagnóstico, localizado no Bairro Dom Aristides; 

Requerimento nº 2.814/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie implantação de geradores de energia própria no 

Hospital Dr. Augusto Chaves Rodrigues; 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; 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; 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; 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 
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fio e calçamento da Passagem da Luz, Bairro Santa Clara; 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; Requerimento nº 

2.425/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a manutenção do Conselho de Educação; Requerimento 

nº 2.426/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a manutenção do Conselho do Idoso; 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; 

Requerimento nº 2.428/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho de Assistência; 

Requerimento nº 2.429/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a manutenção do Conselho do Meio Ambiente; 

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

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente construção de 

calçadão, limpeza, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua 

Raimundo Nonato, Ocupação Mellolândia, Bairro São João; 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; 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; Requerimento nº 2.775/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 
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Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente iluminação da 

Passagem São João, Ocupação Mellolândia, Bairro São João; 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; Requerimento nº 2.788/2018, de 

autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto 

ao setor competente a construção de uma Estação de Ônibus no final da linha do 

Bairro Santa Clara; Requerimento nº 2.790/2018, de autoria do Ver. Neneco, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

construção de uma Estação de Ônibus no final da linha do Conjunto Albatroz I; 

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; 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; Requerimento nº 

2.819/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto a Secretaria de Saúde, em caráter de urgência, que 

retorne a regularidade, com segurança e transporte adequado aos cidadãos que 

necessitam se deslocarem até o Hospital Divina Providência para procedimento 

de hemodiálise; Requerimento nº 2.803/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução da implantação de 

um bicicletário nas redondezas do Ginásio Municipal de Esportes; 
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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; 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; 

Requerimento nº 2.485/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal viabilize a limpeza dos canteiros, valas, meio fio, bueiros e 

reparos de buracos nas vias do Conjunto Habitacional Albatroz; 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. Lida a matéria, o 

Senhor Presidente solicitou ao Ver. Gilberto Souto 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, Chica, Neneco, 

João Pereira, Pastor Ademir, Salin, Mello, Gilberto Souto, Everaldo Aleixo, Raí 

e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação Plenária ad 

Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 04 e 11/10/2018, as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, passou à deliberação da matéria 

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

Lei nº 060/2017, de autoria do Vereador Pastor Ademir, sendo o parecer 

recomendando a conversão do projeto em Indicação ao Poder Executivo. Não 

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

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

autoria do Vereador Manelzinho Rocha, sendo o parecer recomendando a 
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conversão do projeto em Indicação ao Poder Executivo. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de 

Finanças nº 020/2018, sobre o Projeto de Lei nº 080/2018, de autoria do 

Vereador Mello, sendo o parecer recomendando a conversão do projeto em 

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

aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças nº 021/2018, 

sobre Projeto de Lei nº 082/2018, de autoria do Vereador Mello, sendo o parecer 

recomendando a conversão do projeto em Indicação ao Poder Executivo. Não 

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

de Lei nº 107/2018, de autoria do Vereador Pastor Ademir, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimentos nº 2.813 e 

2.814/2018, de autoria do Vereador Pastor Ademir, foram submetidos à 

discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 134, 

135, 136, 137 e 138/2017, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro, foram 

retirados de pauta pela ausência do autor das matérias. Requerimentos nº 2.425, 

2.426, 2.427, 2.428 e 2.429/2018, de autoria do Vereador Gilberto Souto, foram 

submetidos à discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. 

Requerimentos nº 2.772, 2.773, 2.774, 2.775 e 2.776/2018, de autoria do 

Vereador Mello, foram submetidos à discussão e votação, sendo aprovados por 

unanimidade. Requerimentos nº 2.788 e 2.790/2018, de autoria do Vereador 

Neneco, foram submetidos à discussão e votação, sendo aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 2.796, 2.799 e 2.819/2018, de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo, foram submetidos à discussão e votação, sendo 

aprovados por unanimidade. Requerimento nº 2.803/2018, de autoria do 

Vereador João Pereira, foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por 
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unanimidade. Requerimentos nº 1.932, 2.484 e 2.485/2018; e Indicação nº 

121/2018, de autoria do Vereador Allan Besteiro, foram submetidos à discussão e 

votação, sendo 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 

dia, 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, 18 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- 
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