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ATA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO 

DE 2018. 

Ao primeiro dia do mês de novembro 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 

Boni; na Vice-Presidência, interinamente, o Vereador Gilberto Souto; 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 Gilberto Souto que fizesse a 

verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Allan 

Besteiro, Manelzinho Rocha, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto e Boni. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho 

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

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

ordinária. Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença dos 

Vereadores Raí e Chica; justificando as ausências dos Vereadores Everaldo 

Aleixo por motivo de doença na família, e João Pereira, em virtude do 

falecimento de seu irmão, o Senhor Francisco Wilson do Nascimento, no que, o 

Senhor Presidente externou votos de pesar à família. Em seguida, solicitou ao 

Vereador Gilberto Souto que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata do dia 25 de outubro de 2018 encontra-se nos cadernos dos 

Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor 
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Presidente solicitou ao Vereador Gilberto Souto que fizesse a leitura do 

Expediente: Mensagem nº 020/2018, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 048/2017, de 

autoria do Poder Legislativo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 427/2018, de 11 de setembro de 2018, 

que Institui a “Semana Municipal de Conscientização sobre Doação de Sangue” e 

estabelece procedimentos que visam divulgar, conscientizar e incentivar a doação 

de sangue, no Município de Marituba. Requerimento para conhecimento dos 

Senhores Vereadores, de autoria de Carlos Araújo e João Rosário, agentes de 

combate às endemias, solicitando providencias do Poder Executivo visando à 

atualização do Perfil Profissional dos ACE/ACS e reajuste do Piso Salarial. Lido 

o Expediente, o Senhor Presidente, oportunamente, comunicou que, na próxima 

quinta-feira, 08 de novembro, esta Casa de Leis receberá a visita da imagem de 

Nossa Senhora de Nazaré, do Bairro Dom Aristides, em virtude da comemoração 

do Círio deste Município, comemorado no segundo domingo do mês de 

novembro. Faltando apenas que este Poder Legislativo defina o horário desta 

visita. Continuando, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Com a palavra, o Vereador 

Manelzinho Rocha na tribuna após saudar a todos os presentes externou a sua 

indignidade com o que vem ocorrendo em Marituba, não bastasse o lixão que tira 

o so ssego da população, sem falar nos cemitérios, agora virou um estopim de 

pólvora, pois na última terça feira, toda a cidade sentiu a explosão, fugas e 

mortes ocorridas no presídio PEM I e as pessoas ficaram apavoradas. Todos 

precisam ser unidos e dar um basta, levantar a bandeira do fora lixão e fora 

presídios, em que a capital fechou o presídio São José e colocou em Marituba 

causando a insegurança, já não bastasse o “presente” que o Governador Jatene 

deixou no município. Precisam cobrar tão logo, do novo Governo uma atitude, e 
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que esta Casa possa oficializar um pedido de retirada do presídio metropolitano e 

deslocá-lo para outro local fora dos centros urbanos. Dentro desta matéria esta 

formulando um projeto que venha proibir a instalação de novos presídios, senão 

em breve terá outro, e precisam desativar o que ai está. Há necessidade de unir os 

vereadores e a população para juntos requererem a sua retirada. Reafirmou seu 

pedido de apoio aos pares para que junto ao próximo governador Helder 

Barbalho, que tem um compromisso firmado com este município, possa tirar o 

lixão e o presídio de Marituba. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra 

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

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Gilberto Souto que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta: Mensagem nº 025/2018, do Poder Executivo, informando 

sobre o veto integral do Projeto de Lei nº 035/2017; Projeto de Lei nº 109/2018, 

de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

113/2018, de autoria do Ver. Mello, que Determina que as escolas públicas e 

privadas do Município de Marituba, deverão ter opção de refeições vegetarianas; 

Projeto de Lei nº 114/2018, de autoria do Ver. Mello, que Dispõe sobre 

atendimento diferenciado para portadores de diabetes no Município de Marituba; 

Projeto de Lei nº 119/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o 

“Programa Empreendedor” no âmbito do Município e dá outras providências; 

Requerimento nº 144/2017, 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 Segunda, Comunidade 

Portelinha, Bairro São João; Requerimento nº 145/2017, 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, 
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saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da 

Travessa Deus Proverá, Comunidade Portelinha, Bairro São João; 

Requerimento nº 146/2017, 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 Santo Antônio, Bairro Nova União, 

perímetro entre Rua São Francisco e Primeiro de Janeiro; Requerimento nº 

148/2017, 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 São Joaquim, Bairro Nova União, perímetro entre Rua 

Bom Sossego e Rua São Francisco; Requerimento nº 201/2017, 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 e conclusão asfáltica da Rua do Fio, Bairro 

Novo Horizonte II (dois), perímetro iniciando na Rua Bom Sossego até o seu 

final (Direcional); Requerimento nº 767/2017, 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 Rua 15 de Agosto, Bairro 

Almir Gabriel; Requerimento nº 769/2017, 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 Rua Graciano de Souza, 

Bairro Almir Gabriel; Requerimento nº 779/2017, de autoria do Ver. Helder 
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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 Rua José Ribamar, Bairro 

Almir Gabriel; Requerimento nº 780/2017, 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 Felipe Soares, 

Bairro Almir Gabriel; Requerimento nº 969/2017, 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 Rua Boa Vista, Bairro Nova 

União; Requerimento nº 1.933/2017, de autoria da Vereadora Chica, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie o serviço de recuperação de rede de esgoto 

e pavimentação asfáltica na Passagem da Paz, Bairro Novo Horizonte II; 

Requerimento nº 2.435/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de proteção na ponte do Igarapé 

no Bairro Nova Marituba com Beija Flor; Requerimento nº 2.436/2018, de 

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

a construção de proteção na ponte do Igarapé da Pirelli; Requerimento nº 

2.439/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie aquisição e compra de instrumentos musicais para a 

Banda de Música do Município de Marituba; Requerimento nº 2.440/2018, de 

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

apoio e incentivos aos pequenos produtores; Requerimento nº 2.442/2018, de 
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autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

implantação da Escola de Governo; Requerimento nº 2.644/2018, de autoria do 

Ver. Mello, requerendo que esta Casa Legislativa realize uma Sessão Especial 

convidando a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), para que venha 

dar explicações sobre os altos valores que vem sendo cobrado na conta de água 

dos moradores do Residencial Viver Melhor Marituba; Requerimento nº 

2.865/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a realização de um leilão das ambulâncias 

que já estão sem condições de uso e com o dinheiro arrecadado possa adquirir 

novas ambulâncias; Requerimento nº 2.866/2018, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a instalação de uma academia 

ao ar livre na Praça da Bíblia, na Rua da Colônia, Bairro Dom Aristides; 

Requerimento nº 2.820/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a manutenção da fiação elétrica, construção da 

estrutura, bem como a aquisição de uma caixa e bomba d’água, gradeamento das 

portas e janelas, construção de uma galeria de esgoto para o Posto de Saúde do 

Riacho Doce; Requerimento nº 2.822/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

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

tubulação, terraplenagem e pavimentação asfáltica da WE 23, localizada no 

Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 2.823/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

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

tubulação, terraplenagem e pavimentação asfáltica de WE 22, localizada no 

Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 2.824/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

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

tubulação, terraplenagem e pavimentação asfáltica de WE 21, localizada no 

Bairro Beija-Flor; Requerimento nº 2.862/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, 
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implantação de redes de esgoto e galerias de águas pluviais, pavimentação e 

iluminação pública da Rua Dom Aristides, localizada no Bairro Novo Horizonte; 

Requerimento nº 2.876/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente o serviço de tubulação 

na Passagem dos Toros, entre Rua da Piçarreira e Rua do Mirizal, Bairro Mirizal; 

Requerimento nº 2.879/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que 

o Prefeito Municipal implante um sistema de avaliação contínua para avaliar o 

desempenho, que possibilite premiar alunos, professores e escolas que 

apresentarem durante o ano melhor desempenho; Requerimento nº 2.880/2018, 

de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal crie um 

Programa de Apoio ao Município para garantir que crianças concluam aos anos 

iniciais de ensino fundamental realmente alfabetizadas; Requerimento nº 

2.882/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal crie parcerias com a iniciativa privada, que estimulem jovens a ser 

contratados para a obtenção do seu primeiro emprego; Indicação nº 137/2018, 

indicando que o Prefeito Municipal solicite junto ao Governo do Estado a 

retirada/desativação do Presídio PEM I, PEM II e PEM III, neste Município. 

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, 

Neneco, Chica, Pastor Ademir, Helder Brito, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto 

Souto, Boni e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação 

da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 25/10/2018, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, passou à deliberação da matéria em 

pauta: Mensagem nº 025/2018, do Poder Executivo, informando sobre o veto 

integral do Projeto de Lei nº 035/2017. A matéria foi encaminhada à Comissão 

de Justiça para análise e parecer.  Projeto de Lei nº 109/2018, de autoria do 
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Poder Executivo. A matéria foi encaminhada às Comissões de Finanças, de 

Justiça, de Educação e de Transporte, para análise e parecer.  Projeto de Lei nº 

113/2018, de autoria do Ver. Mello. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 114/2018, de autoria do Ver. 

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

Projeto de Lei nº 119/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimentos nº 

144, 145, 146, 148 e 201/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro. As 

matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, por solicitação do 

autor, o Vereador Raimundo Carneiro que, ressaltando a importância das 

matérias para a Comunidade do Bairro Novo Horizonte, destacando ainda que, 

desde 2012, vem apresentando estas matérias visando melhorias na Rua do Fio 

até o Residencial Viver Melhor Marituba, da empresa Direcional. Parabenizou 

externando votos de parabéns ao Prefeito Mário Filho por atender as solicitações 

dos Vereadores e dos moradores da Passagem Bom Sossego que vinham 

sofrendo há bastante tempo com problemas de trafegabilidade, com valas de mais 

de um metro e meio de profundidade e cerca de quinhentos metros de lama. Em 

discussão, o Vereador Raí na tribuna após saudações de praxe disse ao Vereador 

Raimundo Carneiro que os requerimentos de nº 144 e 145 do Bairro São João nas 

Travessas Segunda e Deus Proverá da Comunidade Portelinha já foram 

contemplados com um trabalho naquele local, inclusive não precisa de asfalto, 

pois já foi feita concretagem das ruas e colocação da tubulação de esgotos na 

cabeceira da pista, sendo feito também o saneamento, bem como providenciaram 

a colocação de refletores para reforçar a segurança no local, faltando apenas um 

pedaço de cerca de dois a três metros, mas que em breve será concluído. Em 

aparte o Vereador Raimundo Carneiro falou em respeito a Vossa Excelência 

Vereador Raí, já que fez o trabalho, pediu a Mesa Diretora para retirar de pauta 
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os respectivos requerimentos n.ºs 144 e 145/2017. Concluiu o Vereador Raí 

agradecendo e dizendo que independente de já ter contribuído os demais 

Vereadores podem continuar pedindo por melhorias, haja vista, serem parceiros à 

população. Não havendo mais discussão e submetidos à votação os 

Requerimentos nºs 144 e 145/2017 foram retirados de pauta e os de nº 146, 148 e 

201/2017 foram aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 767, 769, 779, 

780 e 969/2017, de autoria do Ver. Helder Brito. As matérias foram submetidas à 

discussão e votação em bloco, por solicitação do autor, sendo aprovadas por 

unanimidade. Requerimento nº 1.933/2017, de autoria da Vereadora Chica. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. 

Requerimentos nº 2.435, 2.436, 2.439, 2.440 e 2.442/2018, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, 

por solicitação do autor, sendo aprovadas por unanimidade. Requerimentos nº 

2.644, 2.865 e 2.866/2018, de autoria do Ver. Mello. As matérias foram retiradas 

de pauta pela ausência do autor. Requerimentos nº 2.820, 2.822, 2.823, 2.824 e 

2.862/2018, de autoria do Ver. João Pereira. As matérias foram retiradas de pauta 

pela ausência do autor. Requerimento nº 2.876/2018, de autoria do Ver. Neneco. 

A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Requerimentos nº 2.879, 2.880 e 2.882/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro. 

As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, por solicitação do 

autor, sendo aprovadas por unanimidade. Indicação nº 137/2018, de autoria do 

Vereador Manelzinho Rocha. A matéria foi submetida à discussão e votação, 

sendo aprovadas por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente, 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Finais. 

Usando a palavra, a Vereadora Chica, após saudar a todos, externou votos de 

pesar pelo falecimento do irmão do Vereador João Pereira. Parabenizou e 

agradeceu a população deste Município por escolher a mudança votando no 
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candidato Helder Barbalho neste segundo turno das eleições. Externou também 

satisfação em poder mais uma vez trabalhar para eleger o governador do Estado, 

mas deixando claro que se as coisas não mudarem não terá mais o apoio deste 

Município. Parabenizou a iniciativa do Vereador Manelzinho Rocha solicitando 

ao novo o Governo do Estado que retire ou desative os Presídios PEM 1, PEM 2 

e PEM 3, instalados neste Município. Considerando que o atual governador não 

tenha interesse nesta causa, mesmo tendo uma boa expressão de votos, 

conseguidos neste Município, na eleição anterior, só dispensando mazelas para 

Marituba, entre elas, o maldito o lixão. Disse que desativaram o antigo Presídio 

São José Liberto, atualmente funcionando como Polo Joalheiro. Considerou que 

sejam desativados também os presídios instalados neste Município tendo em 

vista o alto índice de pessoas que residem nas proximidades destes presídios, 

muitos já saíram, vendendo suas propriedades. Destacou que, infelizmente, não 

esteja escrito na testa de ninguém se realizará uma boa gestão ou não. Declarou 

acreditar que os quinze Vereadores devem assinar esta solicitação em conjunto, 

cobrando uma solução para a questão do lixão. Finalizou externando sua 

satisfação pela visita da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de Marituba, a 

esta Casa de Leis, considerando que o melhor horário seja no início da sessão 

ordinária. Oportunamente, o Senhor Presidente acatou a solicitação, submetendo 

à apreciação e votação Plenária, a qual foi aprovada por unanimidade. Ficando a 

visita da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré para o início da próxima sessão 

ordinária. Não havendo mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na 

ordem dia, e quando eram precisamente nove horas e cinquenta e cinco 

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. 
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