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 ATA DA 77ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2019. 

 

Aos quatorze 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: Pastor 

Ademir, João Pereira, Gilberto Souto, Salin, Allan Besteiro e Boni. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor que fizesse a leitura de 

um texto bíblico. E quando eram, pontualmente, nove horas e doze minutos, 

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

Continuando, o Senhor Presidente solicitou que todos ficassem de pé para um 

minuto de silêncio em solidariedade às famílias das vitimas da tragédia da Escola 

Estadual Raul Brasil ocorrido na cidade de Suzano - SP. Decorrido um minuto, o 

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

Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata do dia 07 de março 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 Circular nº 1/2019, do Gabinete do 

Senador Jader Barbalho (MDB/PA), comunicando sobre a indicação de emenda 

individual do Orçamento Geral da União de 2019, para o Município de Marituba e 

Ofício Circular nº 004/2019, do Conselho Municipal de Saúde de Marituba – 

COMSAM, convidando o Presidente deste Poder Legislativo, Ver. José Bonifácio, 
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para participar da Mesa de abertura da Conferência Municipal de Saúde de 

Marituba, no dia 04 e 05 de abril de 2019, às 09 horas, (local a confirmar).  Lido o 

Expediente, o Senhor Presidente registrou a presença dos vereadores Chica, 

Raimundo Carneiro, Neneco, Manelzinho Rocha, Raí, Helder Brito e Pastor 

Rodvaldo, franqueando, em seguida, a palavra foi concedida aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. No que o Vereador Raimundo 

Carneiro na tribuna após saudar a todos os presentes falou de sua satisfação em 

convidar a comunidade da agrovila São Pedro a estarem presentes no dia 22 de 

março para inauguração e entrega aquela comunidade, do PSF – Posto de Saúde da 

Família. Onde muitas das vezes, os moradores se deslocavam para o Bairro Nova 

Marituba ou Santa Clara para terem atendimento. No dia 28.08.2017 adentrou nesta 

Casa com o Requerimento nº 2038/17 solicitando a construção dessa unidade e 

agradeceu em nome daquela população, ao Prefeito Mário Filho que tanto se 

esforçou e concluiu a obra. No ensejo falou da homenagem ao saudoso Manoel 

Paiva no que cederá seu nome à unidade de saúde, pessoa essa que muito contribuiu 

à cidade de Marituba. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi 

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

Presidente, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da Matéria 

em Pauta: Projeto de lei nº 136/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe 

sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial destinado a atender 

o Fundo de Honorários Advocatícios de Sucumbência da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba – FHAS, bem como altera parcialmente a Lei Municipal nº 

432/2018, Projeto de Lei nº 138/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Institui 

o “Setembro Amarelo” combate ao suicídio no Município de Marituba, Indicação 

nº 155/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

analise a possibilidade de criar o IPTU sustentável, concedendo benefícios 

tributários a contribuinte que desenvolverem medidas que preservem, protejam e 

recuperem o meio ambiente, Indicação nº 156/2019, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal desenvolva o projeto de um percentual 

de vagas nas creches e escolas públicas de ensino fundamental para filhos de 
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mulheres que sofrem violência doméstica, Indicação nº 157/2019, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal viabilize a instalação de 

câmeras de videomonitoramento nas secretarias municipais, Indicação nº 

159/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal 

desenvolva o Programa “Frente de Trabalho” junto aos munícipes, proporcionando 

assim qualificação profissional e renda para os cidadãos que estão desempregados e 

em situação de alta vulnerabilidade social, Indicação nº 160/2019, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal dentro das possibilidades 

financeiras, proceda com aquisição de uniformes para todos os servidores 

municipais, Indicação nº 171/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, 

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

abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da 5ª Alameda, na 

“Comunidade Vitória”, no Bairro Decouville. 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 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. 
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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, 

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 2.685/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 
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requerendo que o Prefeito Municipal providencie implantação de linha de ônibus 

Marituba Ver-o-peso, para o bairro Santa Clara. Requerimento nº 2.686/2018, de 

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

implantação de linha de ônibus Marituba Pátio Belém, para o Bairro Santa. 

Requerimento nº 2.687/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a implantação de busca ativa escolar a crianças e 

adolescentes fora da escola. Requerimento nº 2.688/2018, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie plano municipal 

de crianças de 03 a 05 anos fora das creches. Requerimento nº 2.689/2018, de 

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

Plano Municipal para prevenir a violência nas escolas. 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 3.050/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie manutenção da iluminação pública da 

Travessa São Miguel, Bairro centro. Requerimento nº 3.054/2019, de autoria do 

Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie manutenção da 

iluminaço pública da Rua Paulo VI, no Bairro Mirizal. Requerimento nº 

3.056/2019, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito Municipal 
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providencie a inauguração de um posto de saúde na área da Agrovila São Pedro. 

Requerimento nº 3.059/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

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

limpeza retirando o lixo e contêiner definitivamente do Mercado Central Simão 

Jatene. Requerimento nº 3.061/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente uniforme completo, tal 

como luvas e botas para os agentes de limpeza de rua. Requerimento nº 

3.062/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente iluminação na frente da escola Cora Tereza 

Rocha, situada no Conjunto Viver Melhor Marituba. Requerimento nº 3.063/2019, 

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

ao setor competente a necessidade de dois bebedouros e seis ventiladores para a 

escola Eládio Soares. Requerimento nº 3.071/2019, de autoria do Ver. Neneco, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de iluminação pública do Conjunto Habitacional Parque dos 

Umaris, Bairro Uriboca. Requerimento nº 3.057/2019, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, requerendo que o Prefeito Municipal providencie fixação das placas 

informando a proibição de caminhões e carros parados ao longo das vias do 

Condomínio Residencial Viver Melhor Marituba. Requerimento nº 3.072/2019, de 

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

ao setor competente, no sentido de proceder à alteração para sentido de mão dupla 

nas duas vias, ao longo da Avenida Boulevard das Águas, no Condomínio 

Residencial Viver Melhor Marituba. 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 

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

Raimundo Carneiro, Chica, João Pereira, Neneco, Raí, Gilberto Souto, Pastor 

Rodvaldo, Manelzinho Rocha, Salin, Boni, Helder Brito, Mello e Allan Besteiro. 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

7 

 

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    

 

Havendo quórum, Em seguida, o Senhor Presidente, submeteu à aprovação da 

Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 07/03/2019, a qual foi 

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

pauta: Projeto de lei nº 136/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe 

sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial destinado a atender 

o Fundo de Honorários Advocatícios de Sucubência da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba – FHAS, bem como altera parcialmente a Lei Municipal nº 

432/2018, foi encaminhado às Comissões de Justiça e Finanças, para análise e 

parecer, Projeto de Lei nº 138/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Institui o 

“Setembro Amarelo” combate ao suicídio no Município de Marituba, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer, Indicações de autoria do 

Ver. Allan Besteiro nº 155, 156, 157, 159 e 160/2019, foram submetidas à 

discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade, Indicação de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, nº 171/2019, foi submetidas à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, nº 180, 181, 182, 183 e 184/2017, foram retirados de pauta por 

solicitação do autor das matérias, Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito, 

nº 816, 817, 818, 820 e 826/2017, foram submetidos à discussão e votação em 

bloco, sendo aprovados por unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. 

Gilberto Souto nº 2.685, 2.686, 2.687, 2.688 e 2.689/2018, foram submetidos à 

discussão e votação em bloco, sendo aprovados por unanimidade. Requerimentos 

de autoria do Ver. Mello nº 2.995, 2.997, 2.999, 3.000 e 3.007/2019, foram 

submetidos à discussão e votação em bloco, sendo aprovados por unanimidade 

Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 3.050 e nº 3.054/2019, foram 

submetidos à discussão e votação em bloco, sendo aprovados por unanimidade, 

Requerimento de autoria do Ver. Salin, nº 3.056/2019, foi submetido à discussão 

no que o autor, na tribuna parabenizou o Vereador Raimundo Carneiro em solicitar 

a construção do posto de saúde na Agrovila São Pedro, porém o pedido de 

inauguração foi de sua pessoa, pois o posto já estava construído e pronto desde o 

inicio de 2018, porém faltava equipá-lo, motivo pelo qual pediu a sua inauguração 
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para dar mais qualidade de vida aquela população. Não havendo mais discussão, 

sendo aprovado por unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 

3.059, 3.061, 3.062, 3.063 e nº 3.071/2019, foram submetidos à discussão e votação 

em bloco, sendo aprovados por unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Pr. 

Ademir nº 3.057 e 3.072/2019 foi discutido pelo autor que na tribuna após 

saudações de praxe solicitou que o executivo providencie a colocação de placas 

informando a proibição de circulação de caminhões e carros parados ao longo das 

vias de entrada do conjunto Viver Melhor Marituba, pois tira a visibilidade das 

pessoas, crianças, gestantes e especiais que ao entrarem no conjunto ficam sem 

visibilidade. Não havendo mais discussão e votação em bloco, 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 após saudar a todos os presentes informou que no dia 15 de 

março haverá nesta Casa uma audiência pública para debaterem o que irá acontecer 

após o dia 31 de maio com os resíduos sólidos de Marituba. O Fórum Fora Lixão 

recebeu um convite da Deputada Marinor Brito para participarem de uma Sessão 

Especial na ALEPA, pois foram colocados a ela todos os problemas que passa este 

município em decorrência do lixão, bem como foram chamados pelo Prefeito Mário 

Filho, o qual informou que não poderá estar presente na audiência, mas irá enviar 

um substituto e que irá apoiar o movimento.  A situação em Marituba está pior do 

que imaginam, por que devido as chuvas, as lagoas estão abarrotadas de chorume. 

Não bastasse o lixão, o conjunto Viver Melhor Marituba, que possui cerca de doze 

mil famílias, estão despejando fezes no rio. O meio ambiente de Marituba é precário 

e precisam urgentemente anteceder uma ação judicial contra os grandes 

empreendimentos que estão vindo se instalar no município. Tornou a dizer que não 

basta inaugurar novos postos de saúde, senão houver contratação de profissionais 

especialistas da saúde, pois fora veiculado três mortes em Ananindeua no Bairro 

Marighela ao lado do Bairro São João em Marituba em que apresentou três mortes 

por meningite bacteriana. Então, esta bactéria está vagando no ar e por isso 

precisam de especialistas no Hospital Urgência e Emergência e na UPA. Deveriam 
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ter encaminhado esses casos para o Hospital Barros Barreto em Belém. A prevenção 

é necessária, vacinas, visitas dos agentes de endemias, pois há pneumonia e doenças 

de pele nas crianças. Pediu ao gestor e a Secretária de Saúde intensifiquem a 

prevenção e os cuidados à população, principalmente nos bairros mais carentes.  

Outro assunto é quanto às escolas de Marituba que possam acelerar a seleção para 

recontratação dos profissionais, principalmente os da área de educação especial e 

que sejam aproveitados os de Marituba e não de outros municípios. Concluiu 

convidando a todos a participarem da audiência pública a ser realizada nesta Casa 

no próximo dia quinze às 10hs. Os convites foram enviados as associações 

comunitárias, Ministério Público, Câmara de Ananindeua e Belém e demais 

entidades, convites feitos pelas rádios e por demais veículos de comunicação. Todos 

são sabedores que o Lixão prejudica não só Marituba, mas todos os demais 

municípios vizinhos. Agradeceu e pede a presença de todos. Não havendo mais 

oradores inscritos e mais nada a ser tratado na ordem do dia. E quando eram 

precisamente, dez horas e quinze 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, 14 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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