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 ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2019. 

Aos sete dias do mês de março 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 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: 

Everaldo Aleixo, Chica,  Gilberto Souto, Salin, Allan Besteiro e Boni. 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 quinze 

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 28 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: Ofício nº 001/2019, da Comissão 

de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento, informando que no 

dia 31 de janeiro de 2019, em atenção ao art. 54 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Marituba, foi realizada a eleição para Presidente e Vice-Presidente da 

referida comissão sendo eleitos os vereadores Gilberto Souto e Manoel Salin, 

respectivamente. Informam ainda que os vereadores Allan Besteiro e Sandra 
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Cristina (Chica) são membros que integram a comissão.  Lido o Expediente, o 

Senhor Presidente registrou a presença dos vereadores Manelzinho Rocha, João 

Pereira, Raí, Neneco, Pastor Ademir e Pastor Rodvaldo, franqueando, em seguida, a 

palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo 

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, e que neste dia irão ser discutidas várias matérias em beneficio à 

população de Marituba. Em visita aos Bairros Santa Lúcia I e II, Albatroz, Campina 

Verde encontrou várias pessoas que falaram da história de como surgiu àqueles 

bairros, no que fez vários pedidos em prol daquelas ocupações, pedidos esses de 

distribuição de sistema de água e esgoto em que foi atendido pelo Prefeito. 

Externou sua satisfação em a população vir até a sua pessoa agradecer pela 

implantação dos postos de saúde, esclareceu que todos esses pedidos passam por 

esta Casa, porque todos os requerimentos, indicações e projetos feitos por esse 

Vereador foram concretizados, como o ocorrido com a comunidade do Eucaliptal 

que era uma invasão em que iam ser despejadas da área e foram até a COHAB, 

viabilizando a construção de casas para 190 famílias de Marituba que hoje moram 

no conjunto Albatroz. O Parlamentar faz o seu papel e o Prefeito atende ou não. E o 

que este Vereador solicitou, foi atendido. Sendo de grande importância e satisfação 

em atender a população que o elegeu. Não havendo mais lideranças inscritas, o 

Senhor Presidente, solicitou o Vereador Allan Besteiro para que fizesse a Leitura 

da Matéria em Pauta: Indicação nº 168/2019, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie limpeza, retirada de 

entulhos, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da 2ª Alameda, 

na Comunidade Vitória, no Bairro Decouville, Indicação nº 169/2019, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie 

limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica da 3ª Alameda, na Comunidade Vitória, no Bairro Decouville, Indicação 
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nº 170/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica da 4ª Alameda, na Comunidade Vitória, no 

Bairro Decouville, Indicação nº 174/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie limpeza, retirada de entulhos, 

abertura das valas, na Rua Navegantes, no Bairro Almir Gabriel, Indicação nº 

178/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de ponto de mototaxi, na Rua Claudio Barbosa 

da Silva com Rua Raimundo Barbosa Santana, bairro Centro; Indicação nº 

154/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

crie um Programa de Atendimento Específico às Mulheres que sofrem violência 

físicas e psicológicas, com inclusão em ações sociais de conscientização contra 

violência feminina, Requerimento nº 2.986/2019, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal implante uma Unidade Móvel de 

Castração Gratuita de Animais Domésticos, Requerimento nº 2.987/2019, de 

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

implementação de melhorias na fiscalização de maus tratos aos animais e criação do 

Conselho de Proteção Animal, Requerimento nº 2.988/2019, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal garanta o atendimento 

preferencial a pessoas portadoras do transtorno do Espectro Autista, em todos os 

órgãos públicos e privados do Município, Requerimento nº 2.989/2019, de autoria 

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

análise detalhada na água disponibilizada à população, para saber se há alguma 

contaminação, Requerimento nº 180/2017, 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 São José, 

Residencial Monte das Oliveiras, Bairro Canaã, Requerimento nº 181/2017, de 
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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 das 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 

816/2017, 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 

Avenida do Produtor, Comunidade Riacho Doce, Requerimento nº 817/2017, 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 Brasil, 

Comunidade Riacho Doce, Requerimento nº 818/2017, de autoria do Ver. Helder 

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

Riacho Doce, Requerimento nº 820/2017, 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 Vitória, 

Comunidade Riacho Doce, Requerimento nº 826/2017, 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 Passagem Curuauna, Bairro 

Dom Aristides, Requerimento nº 2.657/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

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

asfaltamento e iluminação, na Travessa Bom Sossego, no Bairro Campina Verde, 

Requerimento nº 2.661/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a desapropriação da área onde 

está localizada a Comunidade Campina Verde, Requerimento nº 2.662/2018, de 

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

setor competente a expedição dos Títulos Definitivos de Propriedade aos moradores 

da Comunidade Campina Verde, Requerimento nº 2.663/2018, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

um Posto de Saúde, no Bairro Campina Verde, Requerimento nº 2.664/2018, de 

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

construção de uma Escola de Ensino Fundamental, no Bairro Campina Verde, 

Requerimento nº 2.982/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de banheiros para os funcionários da 
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escola Paulo Freire, localizada a Rua do Contorno, no Bairro Beija Flor, 

Requerimento nº 2.983/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a reforma do telhado da escola Paulo Freire, 

localizada a Rua do Contorno, no Bairro Beija Flor, Requerimento nº 2.984/2018, 

de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma arena na escola Paulo Freire, localizada a Rua do Contorno, no 

Bairro Beija Flor, 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, no Bairro Boa Vista, 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, Requerimento nº 3.044/2019, de 

autoria do Ver. Salin, requerendo que Prefeito Municipal providencie a inauguração 

da escola localizada nos Pardais, Requerimento nº 3.045/2019, de autoria do Ver. 

Salin, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a inauguração da escola em 

tempo integral localizada no Bairro Beija Flor. Lida a matéria em pauta, o Senhor 

Presidente comunicou que apenas a Comissão de Finanças apresentou a sua 

composição. Portanto solicitou que a outras comissões de Justiça, Educação e Obras 

e Terras façam suas composições e comuniquem a Secretaria desta Casa.  Solicitou 

ao Vereador Allan Besteiro para que fizesse nova verificação de quórum para dar 
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início à Ordem do Dia, constatando-se as presenças dos Vereadores Pastor 

Ademir, Everaldo Aleixo, Chica, Pastor Rodvaldo, Gilberto Souto, Raí, Neneco, 

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

quórum, Em seguida, o Senhor Presidente, submeteu à aprovação da Plenária a Ata 

da Sessão Ordinária realizada no dia 28/02/2019, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Continuando, passou à deliberação da matéria em pauta: Indicações 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 168, 169, 170, 174 e 178/2019, foram 

submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade;  

Indicação de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 154/2019 e Requerimentos n.º  

2.986, 2.987, 2.988 e nº 2.989/2019, foram submetidos à discussão e votação em 

bloco, sendo aprovados 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 

816, 817, 818, 820 e 826/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das 

matérias, Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto,nº 2.657, 2.661, 2.662,  

2.663 e nº 2.664/2018,  foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo 

aprovados por unanimidade; Requerimentos  de autoria do Ver. João Pereira nº 

2.982, 2.983 e 2.984/2018, 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 nº 3.007/2019, foram retirados de pauta por ausência do autor 

das matérias, Requerimentos de autoria do Ver. Salin nº 3.044 e nº 3.045/2019 

foram discutidos pelo autor que na tribuna solicita a inauguração das escolas nos 

bairros Pardais e Beija Flor, foram pedidos deste vereador, onde sua construção foi 

iniciada na administração anterior e já estão concluídas nos padrões do Ministério 

da Educação, pois irão beneficiar outros bairros como Decouville e Japão. Não 

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

Esgotada a pauta, o Senhor Presidente em seguida, concedeu a palavra aos Senhores 

Vereadores nos pronunciamentos finais. Usando a tribuna, a Vereadora Chica na 
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tribuna falou do Carnaval em Marituba, que as outras gestões enviavam convites 

para que Vereadores participassem das programações carnavalescas, o que não 

ocorreu nesta atual administração. Disse que há vários eventos e muitos destes 

convites, não chegam a este parlamento. Pediu ao Presidente desta Casa que 

oficialize ao cerimonial da Prefeitura para saber o porquê da separação do 

Executivo para com o Legislativo não só neste Carnaval, mas em outros eventos.  

Os vereadores ouvem os radialistas fazerem as propagandas e não chegam os 

convites até esta Casa. Inclusive um carnaval triste, pois com funcionários 

desempregados, como poderiam comprar os abadás dos blocos locais. Houve muitas 

reclamações dos munícipes. Em aparte o Vereador Everaldo Aleixo falou da 

incompetência do Secretário de Cultura em organizar os blocos e com muitas 

pessoas desempregadas, deixaram de participar. Mas, quando começar novo período 

de eleição, fará um verdadeiro carnaval de propagandas. O povo que o aguarde. 

Retomando a Vereadora Chica agradeceu ao colega vereador pelas palavras e 

registrou o seu repúdio que no carnaval, a violência imperou, e como de costume a 

polícia atingiu também inocentes. Afirmou a necessidade desta Casa em formular 

projetos junto aos bairros, pois somente a polícia, não dará conta da bandidagem, 

motivo pelo qual pede que o Líder de Governo leve seu pedido ao Executivo. Citou 

que toda sexta-feira visita os bairros e como de costume viu o Vereador Helder 

atender na estrada da Pirelli à comunidade Japão com a colocação de paradas de 

ônibus, que é de obrigação do Executivo. Assim como no Bairro Campo Verde, 

onde uma colega fazia coleta entre os moradores para fazer consertos de canos 

quebrados. Mas ao se dirigir a Secretária de Obras, soube pelo Secretário que a 

Prefeitura esbarra em licitações, pois não tem verbas e nem materiais para 

desentupir as vias públicas, pois a Prefeitura não tem condições de honrar com os 

compromissos. O que pensar depois de uma “Eleição” os cofres do município 

estarem vazios e quem paga o preço é a população. Outra eleição estar por vir e 

decisões precisam ser tomadas. No próximo dia 15 de março terá audiência pública 
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e serão convocados os Vereadores, Prefeito, Secretários, Presidentes de 

Comunidades e Associações e a população em geral para planejar o uso do lixo de 

Marituba, para que não venhamos a ficar reféns do Prefeito Zenaldo Coutinho que 

já disse que o lixão não poderá ser fechado. Devido às chuvas o mau cheiro fica 

cada vez pior. Pediu que todos possam comparecer neste dia. Parabenizou a todas as 

mulheres guerreiras que bem representam os diversos papeis na sociedade 

brasileira. Agradeceu e pediu o comparecimento de todos no dia 15 de março.  Por 

sua vez o Vereador João Pereira, após as saudações de praxe falou sobre a questão 

da segurança pública, infelizmente esta declinando em Marituba com cenários 

sangrentos e na sua maioria de jovens, envolvidos no tráfego, sendo um descaso 

para com a população a falta de segurança, lamentável se deparar com uma 

Marituba sem paz. É necessário dar a “César o que é de César”, pois a segurança é 

responsabilidade do Estado. Neste carnaval a polícia chegava atrás do ginásio com 

as sirenes as alturas  perturbando a cultura do carnaval local, onde tratavam os 

brincantes como se fossem meliantes. Demonstrou a sua indignação quanto ao 

comportamento da policia militar. Fez um pedido junto ao Ministério Público para 

que os ambulantes pudessem estender o horário para trabalhar até um pouco mais 

tarde, porém a policia não deixou os ambulantes trabalharem. Registrou o seu 

repúdio quanto a esse comportamento da polícia. Precisam unir forças e clamar 

junto aos órgãos competentes por mais segurança principalmente nos Bairros União, 

Nova Marituba e Novo Horizonte, bem como, solicitar uma audiência pública para 

tratar da segurança e da vinda da Força Nacional para Marituba. Outro assunto é 

quanto à campanha da Fraternidade promovida pela igreja católica, surgida desde 

1962 com preocupação com os pobres. E todos os anos são discutidas ações, sendo 

um tema de grande importância “Fraternidade e Políticas Públicas”. A igreja se 

posicionando em prol da dignidade social. A CNBB irá ensinar como preparar 

projetos de políticas públicas e todos devem interagir e executar ações da melhor 

forma. Esta Casa poderia proporcionar uma audiência pública para discutir tais 
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ações em Marituba. Para concluir, ressaltou que no dia 08 será o dia Internacional 

da Mulher. Deixou claro que este dia é para lembrar a luta das mulheres que dia a 

dia vêm conquistando espaço nesta sociedade machista. Faz-se necessário falar de 

igualdade, perante a Constituição e a Deus, todos são iguais. Parabenizou a todas as 

mulheres na pessoa de sua esposa, mulheres de sua família, assessoras, funcionárias 

desta Casa e de Marituba, solicitou uma salva de palmas e a permissão para 

distribuir flores entre as mulheres presentes neste dia. Agradeceu desejando mais 

uma vez, os parabéns a todas as mulheres. Na tribuna, o Vereador Salin, após 

saudar a todos os presentes falou sobre o pronunciamento da Vereadora Chica 

quanto uma Audiência Pública a ser realizada em Ananindeua sobre o lixão e como 

membro da Comissão Temporária Especial não poderia deixar de falar da falta de 

respeito em não convidarem os integrantes desta comissão, registrou o seu repúdio à 

Câmara de Ananindeua. Em aparte a Vereadora Chica esclareceu que é uma 

reunião e não uma audiência pública, a qual foi convocada, para o fórum planejar 

uma audiência e depois de formuladas as decisões, serão convidados a participarem, 

além do que Ananindeua ainda não tomou conhecimento de que Marituba tem esta 

Comissão Temporária, motivo pelo qual pediu desculpas. Concluindo o Vereador 

Salin reconheceu a luta e o sofrimento por que passa a Vereadora Chica, mas pede 

que não deixe de comunicar qualquer decisão à Comissão Temporária e demais 

Vereadores desta Casa. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, o 

senhor Presidente aproveitou o ensejo para parabenizar a todas as mulheres pelo 

“Dia Internacional da Mulher”, bem como parabenizou o Vereador Everaldo Aleixo 

e a Assessora Jurídica Dra. Sâmia Regina Bastos pelos seus natalícios. E quando 

eram precisamente, dez horas e trinta 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, 07 de março 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- 
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