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ATA DA 75ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 Boni; na Vice  

Presidência o Vereador Salin, na Primeira Secretaria, o Vereador Allan Besteiro; 

na Segunda Secretaria, o Vereador Helder Brito e na Terceira Secretaria, o 

Vereador Manelzinho Rocha. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente 

solicitou o Vereador Allan Besteiro para que fizesse a verificação de quórum. 

Constatando-se a presença dos Vereadores: Chica, Raí, Gilberto Souto, Mello, Helder 

Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin, João Pereira e Manelzinho Rocha. Havendo quórum, 

o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Chica que fizesse a leitura de um texto 

bíblico. Oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador 

Raimundo Carneiro, e quando eram, pontualmente, nove horas e dezenove minutos, 

invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, 

o Senhor Presidente solicitou o Vereador Allan Besteiro para que fizesse a leitura da 

Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata do dia 21 de fevereiro de 2019, 

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

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou o Vereador Allan Besteiro para que fizesse 

a leitura do Expediente: Prestação de Contas, encaminhada da Seção de Arquivo do 

Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará, os volumes dos processos da 

Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Marituba, Exercício 2010, de 
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responsabilidade do Sr. Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto; Ofício nº 27/SSL – da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, encaminhado cópia da Moção nº 05/2019, 

de autoria da Deputada Michele Begot, que requer a criação e instalação de uma 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no Município de Marituba e 

Convite, do Abrigo João Paulo II, convidando os Senhores Vereadores para 

participarem do baile com o tema “Abrigo na Folia”, que será realizado no dia 01 de 

março de 2019, às 09 horas, no 7º bloco. Lido o Expediente, o Senhor Presidente 

registrou a presença do vereador Neneco e a abertura das inscrições para concorrer a 

Liderança e Vice Liderança parlamentar, franqueando, em seguida, a palavra aos 

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. No uso da palavra, o Vereador 

Mello após saudar a todos informou que adentrou com solicitação de inscrição de 

Chapa para concorrer ao cargo de Liderança Parlamentar, juntamente com o Vereador 

Gilberto Souto, que será Vice-Liderança Parlamentar para que possam de forma 

harmônica e com muito respeito representar este parlamento junto ao Executivo 

Municipal levando todas as demandas dos Vereadores. Destacou que este novo projeto 

que está sendo implementado nesta Casa de Leis seja de co-autoria do Vereador 

Manelzinho Rocha e de outros pares. Acrescentando que está Casa fiscaliza e faz as 

leis. Informou que existe o líder do Governo, um Vereador que é escolhido pelo Poder 

Executivo Municipal para representação junto ao Legislativo e aos demais Vereadores 

e que, inclusive, ainda não foi indicado. Disse ainda que a Liderança parlamentar 

representará os Vereadores junto ao secretariado municipal e demais 

autoridades.Finalizou solicitando o apoio de todos os pares nesta eleição. No uso da 

palavra, o Vereador Manelzinho Rocha após as saudações iniciais destacou que o 

pronunciamento do Vereador Mello foi brilhante e de que esta Casa precisa de Líder 

Parlamentar para fortalecer o parlamento e como representante dos demais, nada 

impede o trabalho individual de cada Vereador, pois o Líder vai fortalecer esta Casa 

junto ao Executivo diante as ideias a serem levantadas e discutidas neste Parlamento. 
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Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças 

Partidárias, no que o Vereador Salin Líder do PSD, após as saudações de praxe, 

agradeceu a Deus por mais esta sessão, desejando votos de sucesso à nova composição 

da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marituba, a qual administrará está Casa de 

Leis durante o biênio 2019/2020. Informou que esteve participando de reunião no 

Bairro Santa Clara recebendo elogios de diversas pessoas pelo trabalho que o Prefeito 

Mário Filho vem realizando no referido Bairro, especialmente, pela desapropriação da 

área. Lembrou que no início desta ocupação, este Vereador sofreu até processo na 

justiça, mas que já estejam esclarecidos e resolvidos. Externou sua satisfação em ter 

participado de todo o processo de formação do referido Bairro, inclusive, solicitando 

melhorias para cerca de mil famílias que residem neste Bairro, destacando ainda, que 

foi o autor de matérias solicitando a iluminação pública; do posteamento; do projeto da 

Escola Maria do Carmo; posto de saúde, entre outros projetos que beneficiam e 

beneficiaram o Bairro Santa Clara, assim como outros Bairros deste Município. Disse 

que esta seja uma pequena prestação de contas de tudo o que este Vereador vem 

lutando pela população de Marituba. Informou que foi sondado para pré-candidatura 

nas próximas eleições, mas que ainda irá conversar com sua família sobre a questão. 

Externou satisfação pelo reconhecimento de seu nome e sue trabalho no Município de 

Marituba. Disse que as portas de sua residência estão sempre abertas para atender a 

demanda da população deste Município. Considerou importante que seja avaliado o 

passado e o trabalho que cada um realizou ou realiza neste Município, bem como, a 

parceria com o Executivo Municipal para a realização daquilo que cada Vereador 

solicita nesta Casa de Leis. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente 

leu o comunicado do Ministério Público do Estado do Pará , Of. Nº 263/19 –

MP/5ªPJM, informando que a Sra. Promotora Ana Maria Magalhães de Carvalho não 

poderá participar desta Sessão e que tão logo será agendada nova visita a esta Casa. Na 

oportunidade o Sr Presidente comunicou que neste momento foi apresentada e inscrita 
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apenas uma Chapa para concorrer ao referido pleito, com a seguinte formação: 

Liderança Parlamentar, o Vereador Widson Araújo de Mello e Vice-Liderança 

Parlamentar, o Vereador Gilberto Nogueira Souto. Oportunamente, o Senhor 

Presidente informou que 11 (onze) Vereadores estão aptos a votar. Passando ao 

processo de votação, o Senhor Presidente convocou os Vereadores Allan Besteiro e 

Helder Brito para verificação da urna, constatando a lisura do processo eleitoral. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente convocou aos Senhores Vereadores para exercerem 

o seu direito de voto, obedecendo a seguinte ordem: Chica, Mello, João Pereira, 

Neneco, Gilberto Souto, Raí, Manelzinho Rocha, Salin, Helder Brito, Allan Besteiro. 

Na ocasião, o Vereador Boni, Presidente da CMM, passou a direção dos trabalhos ao 

Vice- Presidente, o Vereador Salin para que pudesse exercer o seu direito de voto. O 

que foi feito. Continuando, o Vice-Presidente, retornou a direção dos trabalhos, ao 

Presidente, o Vereador Boni que, convocou os Vereadores Manelzinho Rocha e Raí 

para realização da conferência dos votos, no qual foi obtido o seguinte resultado: 11 

(onze) votos favoráveis, ou seja, a Chapa composta pelos Vereadores Wildson Araújo 

de Mello e Gilberto Nogueira Souto foi aprovada por unanimidade, declarando os 

mesmo empossados nos respectivos cargos. Continuando, o Senhor Presidente, 

solicitou o Vereador Allan Besteiro para que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: 

Projeto de Lei nº 137/2019, de autoria da Mesa Diretora, que Dispõe sobre a 

Organização, Criação e Atualização dos Cargos e Salários, Estrutura Organo-

Funcional, Quadro Comissionado e as Funções Gratificadas da Câmara Municipal de 

Marituba, e dá outras providências; Indicação nº 015/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, indicando que o Prefeito Municipal providencie um Projeto de Lei que venha 

unificar o fardamento escolar da rede municipal de ensino e que neste projeto possa 

estar assegurado a distribuição de forma gratuita; Requerimento nº 2.480/2018, de 

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

parceria entre Prefeitura, SESPA e Abrigo João Paulo II, para abrigamento dos idosos 
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do Município de Marituba; Requerimento nº 2.481/2018, de autoria do Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a criação da Feira da 

Economia Solidária do Município de Marituba; Requerimento nº 2.547/2018, de 

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

construção de proteção da ponte sobre o Rio Uriboca ao lado da BR 316; 

Requerimento nº 2.653/2018, de autoria do Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a execução de limpeza, drenagem, asfaltamento e iluminação na 

Rua da Ameixeira no Bairro Campina Verde; Indicação nº 145/2018, de autoria do 

Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie a reiteração 

da execução do serviço de limpeza, troca ou manutenção dos tubos da Rua Cláudio 

Barbosa da Silva com Rua Antônio Bezerra Falcão, no Bairro Centro; Indicação nº 

146/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde, a disponibilidade de atendimento 

dos Agentes de Saúde e Endemias, bem como acesso integral aos serviços do Posto de 

Saúde da Família” Haifa Gabriel”, para as áreas: Agrícola, Village e demais quadras 

que se encontram descobertas de tais serviços, no Bairro Almir Gabriel; Indicação nº 

167/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o prefeito Municipal 

providencie a limpeza, retirada dos entulhos, abertura das valas, terraplenagem e 

pavimentação asfáltica da 1ª Alamenda na Comunidade Vitória, no Bairro Decouville; 

Indicação nº 173/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a limpeza, retirada de entulhos e abertura das valas, na 

Rua Antônio Armando, no Bairro Almir Gabriel; Requerimento nº 3.031/2019, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que o Presidente desta Casa Legislativa 

providencie a criação da Comissão Temporária Especial, para estudo de soluções 

definitivas e a tomada de posição pela Câmara Municipal em relação ao problema do 

“Lixão da Revita”; Requerimento nº 180/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a 
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execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Travessa São José, Residencial 

Monte das Oliveiras, Bairro Canaã; Requerimento nº 181/2017, 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 

Bom Pastor, Residencial Monte da Oliveiras, Bairro Canaã; Requerimento nº 

182/2017, 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 Rosa de Saron, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã; Requerimento nº 

183/2017, 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 das Flores, Residencial Monte das Oliveiras, Bairro Canaã; Requerimento 

nº 184/2017, 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 das Flores, Residencial Jardim de Deus, Bairro Canaã; 

Requerimento nº 810/2017, 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 São Francisco, Comunidade Riacho Doce; Requerimento nº 812/2017, 

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, 
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sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Jesus é Amor, 

Comunidade Riacho Doce; Requerimento nº 813/2017, 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 Alameda Bons Amigos, Comunidade Riacho 

Doce; Requerimento nº 814/2017, 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 Oliveira, Comunidade Riacho Doce; Requerimento nº 

815/2017, 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 Lisboa, Comunidade Riacho Doce; Requerimento nº 2.906/2018, de autoria 

do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a cobertura da quadra 

de Residencial Viver Melhor Marituba; Requerimento nº 2.909/2018, de autoria do 

Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie  junto ao setor 

competente a disposição de uma linha de micro-ônibus para o Residencial Parque dos 

Umaris, Bairro Uriboca; Requerimento nº 2.910/2018, de autoria do Ver. Neneco, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie  junto ao setor competente a 

construção de uma creche em tempo integral no Residencial Parque dos Umaris, no 

Bairro Uriboca; Requerimento nº 2.935/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a execução de serviços 

de limpeza, iluminação pública, pavimentação asfáltica e saneamento básico da Rua 

Viturina Oliveira, Residencial do Peti, Bairro Decouville; Requerimento nº 
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2.970/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a reforma da parada de ônibus que fica localizada em frente ao 

supermercado El Shaday; Requerimento nº 2.971/2018, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma da parada de 

ônibus que fica localizada em frente a Emater, Requerimento nº 2.972/2018, de 

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

conscientização com os moradores da Rua Raimundo Barbosa Santana, pois  os 

mesmos estão jogando lixo doméstico e entulhos na rua provocando a criação de bichos 

transmissores de doenças; Requerimento nº 2.973/2018, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma e reconstrução da 

parada de ônibus localizada em frente ao Banco do Brasil na BR 316, sentido saída 

para Benevides, pois a mesma corre o risco de desabamento; Requerimento nº 

2.974/2018, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a reforma e reconstrução da parada de ônibus localizada em frente ao 

Mercado Municipal na BR 316, sentido saída para Belém, pois a mesma corre risco de 

desabamento, Requerimento nº 2.975/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a restauração das paradas em frente 

ao Bairro Almir Gabriel na BR 316; Requerimento nº 2.976/2018, de autoria do Ver. 

João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie um sistema de 

abastecimento de água para a escola Paulo Freire, localizada a Rua do Contorno, no 

Bairro Beija Flor; Requerimento nº 2.979/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a climatização das salas de aula da 

escola Paulo Freire, localizada a Rua do Contorno, no Bairro Beija Flor; 

Requerimento nº 2.981/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a revitalização do refeitório da escola Paulo Freire, 

localizada a Rua do Contorno, no Bairro Beija Flor; Requerimento nº 3.032/2019, de 

autoria do Ver. João Pereira, requerendo que este Poder Legislativo realize uma 
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Audiência Pública, para tratar sobre Segurança Pública no município de Marituba, 

oficiando convite as autoridades competentes e a sociedade em geral; Requerimento 

nº 2.995/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a manutenção da iluminação publicada da Rua 

Raimundo Barbosa Santana, no Bairro Boa Vista; Requerimento nº 2.997/2019, de 

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

competente a manutenção da iluminação pública da Passagem Mãe Luiza, 

Requerimento nº 2.999/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Passagem 

Del Rei, no Bairro Boa Vista, Requerimento nº 3.000/2019, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

recuperação asfáltica da Travessa Duque de Caxias, no Bairro Boa Vista, 

Requerimento nº 3.007/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Passagem 

Mãe Luiza, no Bairro Boa Vista. Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Allan Besteiro para que fizesse nova verificação de quórum para 

dar início à Ordem do Dia, constatando-se as presenças dos Vereadores Chica, João 

Pereira, Neneco, Gilberto Souto, Manelzinho Rocha, Salin, Boni, Allan Besteiro e 

Helder Brito. Havendo quórum, Em seguida, o Senhor Presidente, submeteu à 

aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 21/02/2019, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Continuando, passou à deliberação da matéria em 

pauta: Projeto de Lei nº 137/2019, de autoria da Mesa Diretora, que Dispõe sobre a 

Organização, Criação e Atualização dos Cargos e Salários, Estrutura Organo-

Funcional, Quadro Comissionado e as Funções Gratificadas da Câmara Municipal de 

Marituba, e dá outras providências, foi encaminhado às Comissões de Justiça e 

Finanças, para análise e parecer, Indicação nº 015/2017, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, indicando que o Prefeito Municipal providencie um Projeto de Lei que venha 
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unificar o fardamento escolar da rede municipal de ensino e que neste projeto possa 

estar assegurado a distribuição de forma gratuita, submetida a votação e não havendo 

discussão, foi aprovada por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, nº 2.480, 2.481, 2.547 e 2.653/2018. As matérias foram submetidas à discussão 

e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade; Indicação nº 145/2018, 146, 

167 e 173/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha e Requerimento nº 3.031/2019, 

foram discutidas pelo autor na tribuna após saudar a todos os presentes, destacou duas 

matérias, uma é quanto a disponibilidade de atendimento  integral dos agentes de saúde 

e Endemias aos serviços do Posto de Saúde da Família Haifa Gabriel sejam estendidos 

para as áreas agrícola, Village e demais quadras, sendo uma demanda que precisa de 

atenção, pois no passado existia uma equipe para atender aquela população, porém não 

mais está sendo feito, motivo pelo qual pede regimentalmente o apoio dos pares. Em 

aparte o vereador Helder Brito falou da dificuldade de cadastro daquelas pessoas, e 

deu como sugestão que o autor solicite a ampliação do posto de saúde. Continuando o 

vereador Manelzinho Rocha agradeceu a ideia e já protocolou a indicação para 

construção de um posto de saúde na área agrícola, porém o Vereador Allan Besteiro já 

havia solicitado a construção. Falou que tem acompanhado de forma objetiva a 

distribuição de medicamentos e presença de profissionais da saúde naquela área. Falou 

também que apoia a criação da comissão de vereadores para tomar a frente do 

problema “Lixão da Revitta”, pois acha uma balela o fechamento desta empresa, uma 

grande mentira, pois somente será fechado quando acharem um local para colocar o 

lixo de Belém e Ananindeua. Lembrou que ao fazerem protestos, chegou uma liminar 

da justiça estadual para que a polícia militar retirasse as pessoas da entrada do lixão.  

Assim como a policia federal bateu em sua porta com uma liminar para não fechar a 

Rodovia BR 316, bem como na casa do vereador João Pereira e demais pessoas. Em 

aparte o Vereador João Pereira lembrou que não era para fechar a BR-316 e sim para 

se manifestarem pacificamente e chamar a atenção da população e das autoridades. 
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Concluiu Vereador Manelzinho Rocha dizendo que não existe nenhum cidadão a 

favor deste lixão, pois dos 141 municípios do Pará, somente 3 são obrigados a ter aterro 

sanitário e os demais terem lixão a céu aberto. Pediu aos pares que unam forças para 

dentro do possível sejam indicados os membros da comissão que tomará a frente deste 

problema. Não havendo mais discussão as matérias foram submetidas à votação, sendo 

aprovadas por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, nº 

180, 181, 182, 183 e 184/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das 

matérias; Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito, nº 810, 812, 813, 814 e 

815/2017. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo 

aprovadas por unanimidade; Requerimento de autoria do Ver. Salin, nº 2.906/2018. A 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 2.909, 2.910 e 2.935/2018. Em 

discussão, o Vereador Salin parabenizou o autor das matérias, especialmente, sobre o 

que trata da solicitação da linha de micro-ônibus para o Bairro Umaris, informando que 

esteve visitando esta área, juntamente com o Prefeito Mário Filho e outros Vereadores, 

no início do mês de fevereiro, constatando as necessidades da população, 

especialmente, com a entrega das chaves às famílias que foram agraciadas com o 

Projeto Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Finalizou dizendo que este 

projeto deveria contemplar cem por cento as famílias de Marituba. Não havendo mais 

discussão, as matérias foram submetidas à votação em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Allan Besteiro, de nº 2.972/2018, foi 

retirado de pauta por solicitação do autor da matéria e os de nºs 2.970, 2.971, 2.973 e 

2.974/2018. Foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. João Pereira nº 2.975, 2.976, 

2.979/2018 e 3.032/2019, as matérias foram submetidas à discussão e votação em 

bloco, sendo aprovadas por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Mello, nº 

2.995, 2.997, 2.999, 3.000 e 3.007/2019, foram retirados de pauta por ausência do autor 
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das matérias. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente em seguida, concedeu a palavra 

aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Usando a tribuna, o Vereador 

Manelzinho Rocha, após as saudações de praxe falou sobre a questão do horário das 

festas de carnaval realizadas neste Município que, segundo determinação do Ministério 

Público e da Polícia Militar o horário de seria  sexta-feira e sábado 01 e 02/03/19, o 

horário de enceramento seria até ás 19h e; no domingo dia 03 até às 23h. Sendo que a 

população questiona a determinação do Ministério Público e da polícia militar que 

tomam as decisões isoladamente deixando esta Casa e o Executivo fora das reuniões. A 

população que trabalha nas vendas reclama deste horário praticado de forma unilateral. 

Portanto, registrou o seu repúdio em favor desta Casa ressaltando que a maioria dos 

agentes públicos que determinam o horário não residem neste município e que não tem 

noção do comércio local. Motivo pelo qual pede que seja feita uma legislação própria 

para dirimir as normas para o evento do carnaval, em defesa do município. Por sua vez, 

a Vereadora Chica, após as saudações após cumprimentar a Mesa Diretora, demais 

companheiros Vereadores, falou da agenda da semana quanto as más condições de 

acesso das crianças as áreas de lazer do conjunto Eucaliptal, bem como a falta de 

energia elétrica nas vias públicas, pois o conjunto foi entregue e a parte de serviços 

públicos ainda não foram concluídos. As ruas estão cheias de lama e a falta de limpeza 

nas pracinhas que se encontram cheias de mato. Registrou o seu repúdio e pediu ao 

líder de Governo que veja também pelo Bairro Uriboca e Campina Verde que estão 

com a tubulação a céu aberto, mas que se encontram no local, empresas fazendo o 

serviço, e que segundo os moradores locais já que o prefeito não tem condições de 

fazer a obra, pediram apoio de empresas locais, deixando claro que os vereadores 

fazem politicagem e não trabalham. Quando na verdade o papel do Vereador é legislar 

e fiscalizar. Pediu o apoio dos pares na questão do lixão junto ao Ministério público e 

demais órgãos que se fizerem necessários para que Marituba possa cuidar somente do 

seu próprio lixo e retirem esse peso da área metropolitana do município, Desejou um 
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bom carnaval a todos. Por sua vez, o Vereador Salin, da tribuna, após saudar a todos 

os presentes falou que o assunto em pauta é de primordial importância ainda mais 

quando a Vereadora Chica se refere à união dos pares ao pedirem pela melhoria do 

município, bem como pediu que fosse logo marcada a audiência pública, requerida pelo 

Vereador João Pereira para tratar sobre a segurança pública em Marituba, que a 

secretaria legislativa e a assessoria jurídica da Casa, mediante a aprovação da Mesa 

Diretora possam agendar tão logo, pois a população anseia por segurança. Não havendo 

mais nada a ser tratado na ordem do dia deu por encerrada esta sessão ordinária, 

quando eram precisamente, onze horas e quarenta minutos, 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, 28 de 

fevereiro de 2019 - 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- 
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