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 ATA DA 78ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2019. 

Aos vinte e um 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:  Chica, Raimundo Carneiro, Pastor Ademir, Everaldo Aleixo, Gilberto Souto, 

Manelzinho Rocha, Raí, Salin, Allan Besteiro e Boni. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir que fizesse a leitura de um texto 

bíblico. 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 ao Vereador Allan Besteiro para que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, 

o qual informou que a Ata do dia 14 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: Ato de 

Promulgação da Lei Municipal nº 441, de 01 de março de 2019, “Torna obrigatório 

afixar em lugar visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos que 

menciona e dá outras providências”, Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 442, de 

01 de março de 2019, “Institui no calendário oficial de eventos do Município de Marituba 

o Dia dos Grupos Voluntários de Ações Sociais da Igreja Universal, a ser comemorado 

anualmente no dia 9 de julho”, Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 443, de 01 de 

março de 2019, “Dispõe sobre a proibição do corte do serviço de fornecimento de água 

no Município e dá outras providências”, Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 444, 

de 01 de março de 2019, “Institui a semana do idoso no Município de Marituba e dá 
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outras providências”, Ato de Promulgação da Lei Municipal nº 445, de 01 de março de 

2019, “Torna obrigatória a reserva de 5% (cinco por cento) de mesas e cadeiras para 

idosos, gestantes e pessoas com deficiência física, nas praças de alimentação do 

Município de Marituba e dá outras providências”, Ato de Promulgação da Lei 

Municipal nº 446, de 01 de março de 2019, “Institui o dia do futebol amador no 

Município de Marituba e dá outras providências”, Ato de Promulgação da Lei 

Municipal nº 447, de 01 de março de 2019, “Dispõe sobre atendimento diferenciado 

para portadores de diabetes no Município de Marituba”, Ato de promulgação da Lei 

Municipal nº 448, de 01 de março de 2019, “Institui, no calendário de comemorações 

oficiais do Município, o Dia do Nascituro", Ofício nº 024/2019, do Conselho Municipal 

de Saúde de Marituba – COMSAM, convidando a Comissão de Saúde, 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), Ofício nº 068/19, da Secretaria Municipal de 

Habitação, solicitando a liberação da Sala das Comissões da Câmara Municipal de 

Marituba, para realizar a Eleição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação 

de Interesse Social, para a gestão 2019-2021, no horário de 08h às 13h, Ofício nº 

166/2019, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Marituba, solicitando a 

liberação do Plenário da Câmara Municipal de Marituba, para realização da Audiência 

Pública que irá debater a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o exercício de 2020, 

a ser realizada no dia 10 de abril de 2019 as 08h30min, Ofício nº 14, do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, solicitando a liberação 

do Plenário da Câmara Municipal de Marituba, no dia 27 de março de 2019 (quarta-feira) 

de 09h às 12h, para realização de Cerimônia de Posse das entidades não governamentais 

do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Marituba. Lido o 

Expediente, o Senhor Presidente registrou a presença dos vereadores Helder Brito e João 

Pereira, franqueando, em seguida, a palavra foi concedida aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. No que o Vereador Manelzinho Rocha na tribuna após 

saudar a todos os presentes falou dos fatos ocorridos na cidade, como o do lixão, ocorrido 

na audiência pública da Câmara Municipal de Ananindeua, onde participaram os 

Vereadores Chica e João Pereira desta Casa, e lamentavelmente o Secretário representante 
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do Prefeito Manoel Pioneiro, não apresentou nenhuma proposta para o fechamento do 

lixão que esta previsto para o dia 31 de maio, e na palavra dele, o desfecho e solução desta 

situação está nas mãos do Ministério Público que só age quando da omissão dos Poderes, 

quando esses não se manifestam.  Somente Marituba apresentou uma proposta de manter 

os resíduos sólidos do município no empreendimento da Revita que hoje só apresenta 5% 

do lixo coletado. Então, deverá haver união geral para dar um basta nesta situação, pois 

Belém e Ananindeua não tem nenhum interesse em investir em projetos para tratamento 

do seu próprio lixo. No dia de hoje haverá uma audiência na Câmara de Belém e no dia 25 

de março haverá uma sessão na Assembleia Legislativa a pedido da Deputada Marinor 

Brito. Falou que o Vereador Fernando Carneiro de Belém está intervindo, bem como o 

Deputado Federal Edmilson Rodrigues está solicitando a formação de uma comissão para 

acompanhar o processo e dessa forma mostrar o comprometimento dessas pessoas para 

com Marituba. Pediu união entre todos, independente de bandeira partidária. Fez uma 

denúncia da comunidade União e do residencial Viver Melhor quanto ao tratamento do 

esgoto daquele empreendimento. Em visita “in loco”, juntamente com uma comissão de 

saúde e meio ambiente para ver que a estação de tratamento de esgoto não está fazendo o 

devido tratamento e o grande fedor dos rejeitos está se espalhando nas redondezas e nos 

rios. Nenhum empreendimento que está se instalando no município está cumprindo a 

legislação, principalmente a ambiental. Em aparte o Vereador João Pereira falou que a 

empresa Revita estaria visitando o local para ver a situação, porém já haviam falado do 

que estaria por vir, uma tragédia anunciada. Os engenheiros previram essa situação, 

mesmo estes Vereadores oficializando pedidos para evitar essa situação, o Executivo não 

tem cobrado o cumprimento das normas de proteção, principalmente do meio ambiente. 

Concluiu o Vereador Manelzinho Rocha avisando que poderá se tornar um crime 

ambiental à contaminação dos rios ao entorno do residencial, motivo pelo qual pediu que 

esta Casa oficiasse ao Ministério Público que já ocorre um crime ambiental contra a 

população do Bairro União. Pediu mais uma vez a união de todos. Por sua vez a 

Vereadora Chica na tribuna após as saudações de praxe reforçou que estará em Belém 

para participar das audiências e pede que os pares também participem. Falou da 

insatisfação da população quando de uma reportagem da TV Record sobre a real situação 
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de Marituba quanto a sua infraestrutura precária. A desculpa de hoje é quanto às licitações 

de iluminação pública e das obras das vias do município, onde demorariam a liberação de 

verbas para a execução dos serviços, principalmente quando dos seus requerimentos 

quanto à limpeza de ruas, que se tivesse sido feito o que solicitou, as ruas não estariam 

alagadas e intrafegáveis. Outro assunto é quanto os funcionários da educação e saúde 

deste município, foram mandados embora e substituídos por promessas políticas para 

eleger uma Deputada Estadual. Nas redes sociais é veiculada uma inverdade. O papel do 

Vereador não é fazer e sim fiscalizar. Em aparte o Vereador Pastor Ademir não pode se 

calar diante da atual situação, onde cada parlamentar desta Casa foi eleito por cidadãos 

que acreditavam nas mudanças, e muito foi feito, porém as politicas públicas devem sair 

do papel, por isso não devem estar alheios aos problemas. Devem se unir, e pedir ao 

Prefeito que faça o certo. Em aparte o Vereador Everaldo Aleixo se solidarizou a 

Vereadora, pois o asfalto do Bairro Riacho Doce já não existe e como tantos outros 

bairros. Retomando a Vereadora Chica falou dos comentários nas redes sociais da Upa – 

Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Urgência e Emergência que estão jogados as 

traças e se encontram sujos e sem medicamentos, uma tristeza que dói.  Os Vereadores 

pagam um preço alto por pedir pela população e o gestor não atende as demandas. O 

Vereador Gilberto Souto em aparte falou que esteve na UPA e passou por um 

constrangimento ao levar um doente para atendimento quando um cidadão achou que o 

Vereador não faz nada, muito menos dar um “bom dia”. Na verdade, pelos vereadores a 

cidade estaria sendo muito bem tratada, porém não podem pagar por um erro que não é 

seu e sim do administrador. Faz o seu papel em pedir, porém o prefeito faça a sua parte. 

Concluiu a Vereadora Chica deixando seu recado e sua reclamação, porém vai continuar 

cobrando a aplicação do orçamento e sejam logo liberadas as licitações em prol da 

melhoria da população. No ensejo o Vereador Raimundo Carneiro falou da inauguração 

da unidade de saúde da agrovila São Pedro que estava para ser inaugurada e foi cancelado 

da impossibilidade da vinda do Governador Helder Barbalho. Então a prefeitura de 

Marituba avisará uma próxima data para sua inauguração. Não havendo mais oradores 

inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças 

inscritas, o Senhor Presidente, registrou a presença dos Vereadores Pastor Rodvaldo, 
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Neneco e justificou a ausência do Vereador Mello. Em seguida solicitou ao Vereador 

Allan Besteiro que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Parecer Compartilhado 

das Comissões Justiça e Finanças, respectivamente, nºs 146/2019 e 23/2019, sobre o 

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, para discussão e votação; 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, para 1ª discussão e 1ª votação; 

Parecer nº 147/2019, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 131/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que Cria o Programa de Educação Profissional e Tecnológica, 

no âmbito do município de Marituba, denominado “Marituba Profissional”, para discussão 

e votação; Projeto de Lei nº 131/2019, de autoria do Poder Executivo, que Cria o 

Programa de Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito do município de Marituba, 

denominado “Marituba Profissional”, para 1ª discussão e 1ª votação; Projeto de Lei nº 

139/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre a proibição da 

utilização de veículos movidos à tração animal no perímetro urbano do Município de 

Marituba e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer; Projeto de Lei nº 140/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Dispõe 

sobre medidas para a identificação, tratamento e acompanhamento de educandos com 

dislexia e/ou TDAH na Rede Municipal de Educação e dá outra providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Indicação nº 161/2019, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal através de meios 

legais e órgão responsável, possa determinar para sejam recolhidos os veículos que 

estejam abandonados nas vias públicas e demais logradouros de nossa cidade, para 

discussão e votação; Indicação nº 163/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

requerendo que o Prefeito Municipal proceda com a construção de novos banheiros nas 

praças principais de nossa cidade, para discussão e votação; Indicação nº 164/2019, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal analise a 
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possibilidade de conceder isenção de IPTU aos aposentados e pensionistas de baixa renda, 

que são proprietários de um único imóvel, para discussão e votação; Indicação nº 

176/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

viabilize junto ao setor competente o cadastro do Programa Saúde na Escola (PSE), 

executado pelo Governo Federal, para discussão e votação; Requerimento nº 484/2017, 

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

execução de serviços de revisão da iluminação pública, limpeza e desobstrução de valas, 

saneamento básico, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Travessa Boa 

Vista, no Bairro Centro, para discussão e votação; Indicação nº 181/2019, de autoria do 

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

praça pública com playground e academia de ginástica ao ar livre no Residencial Parque 

dos Umaris, no Bairro Uriboca, para discussão e votação; Indicação nº 182/2019, de 

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

reforma e ampliação da Unidade de Estratégia Saúde da família – ESF do Bairro Santa 

Lúcia, para discussão e votação; Requerimento nº 3.074/2019, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, requerendo que  este Poder Legislativo solicite audiência ao 

Excelentíssimo Senhor Governador  Helder Barbalho, para tratar das soluções definitivas 

para o problema do “Lixão da Revita”, para discussão e votação; 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, para discussão e votação; 

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, 

para discussão e votação; 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, 
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Bairro Canaã, para discussão e votação; 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, para discussão e votação; 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, para discussão e votação; 

Requerimento nº 833/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou 

instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem Castro, Bairro Dom 

Aristides; Requerimento nº 835/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou 

instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Rio Branco, Bairro Dom 

Aristides, para discussão e votação; Requerimento nº 840/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Passagem Fernando Amorim, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação; 

Requerimento nº 847/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou 

instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem Nazaré, Bairro Dom 

Aristides, para discussão e votação; Requerimento nº 849/2017, de autoria do Ver. 

Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie drenagem, asfaltamento, 

saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, 

calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 
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Passagem Laras, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação; Requerimento nº 

2.690/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie Plano Municipal para crianças até 12 anos acima do peso ideal no Município 

de Marituba, para discussão e votação; Requerimento nº 2.691/2018, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie Plano Municipal para 

verificar taxa de abandono escolar do ensino fundamental na zona rural, para discussão e 

votação; Requerimento nº 2.693/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie no calendário cultural do município a festa junina dos 

feirantes, no último sábado do mês de junho, para discussão e votação; Requerimento nº 

2.694/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie Plano Municipal de crianças de 06 a 11 anos fora das escolas, para discussão 

e votação; Requerimento nº 2.695/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie Plano Municipal para garantir políticas públicas 

sociais de qualidade para crianças e adolescentes vulneráveis e excluídos, para discussão e 

votação; Requerimento nº 2.939/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente reparos na iluminação da Rua 

Robson Matos, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.005/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a recuperação asfáltica da Rua Raimundo Barbosa Santana, no 

Bairro Boa Vista, para discussão e votação; Requerimento nº 3.010/2019, de autoria do 

Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

recuperação asfáltica da Rua Claudio Moreno, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e 

votação; Requerimento nº 3.015/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a recuperação asafáltica da Rua 

Antônio Costa Dias, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.066/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

junto ao setor competente a execução de limpeza, abertura de valas, recuperação asfáltica, 

iluminação pública da Rua do Uriboca Velho, no Bairro Uriboca, para discussão e 

votação; Requerimento nº 3.078/2019, de autoria do Ver. Manoel Salin, requerendo que 

o Prefeito Municipal, providencie junto a Deputada Michele Begot, para que interceda ao 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

9 

 

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    

 

 

Governador Helder Barbalho, a recuperação, revitalização e reforma da Escola Estadual 

José Edmundo Queiroz, para discussão e votação; Requerimento nº 3.086/2019, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

regularização do serviço de coleta de lixo e informe aos moradores da área o dia da coleta, 

no Bairro Uriboca, para discussão e votação; Requerimento nº 3.087/2019, de autoria do 

Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma do 

Consultório Odontológico da Unidade de Saúde Maria do Perpétuo do Socorro Couto, 

Bairro Uriboca, para discussão e votação; Requerimento nº 3.088/2019, de autoria do 

Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a contratação de 

médico para a Unidade de Saúde Maria do Perpétuo do Socorro Couto, Bairro Uriboca, 

para discussão e votação; Requerimento nº 3.089/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie aquisição de medicamentos para a 

Unidade de Saúde Maria do Perpétuo do Socorro Couto, Bairro Uriboca, para discussão e 

votação.  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 Pastor Ademir, Raimundo Carneiro, 

Everaldo Aleixo, Chica, João Pereira, Neneco, Raí, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, 

Helder Brito, 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 14/03/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Continuando, passou à deliberação da matéria em pauta: Parecer Compartilhado das 

Comissões Justiça e Finanças, respectivamente, nºs 146/2019 e 23/2019, sobre o 

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, não havendo discussão, submetido à votação foi aprovado por 

unanimidade; 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, não 

havendo discussão, submetido à votação foi aprovado em 1ª discussão e 1ª votação; 
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Parecer nº 147/2019, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 131/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que Cria o Programa de Educação Profissional e Tecnológica, 

no âmbito do município de Marituba, denominado “Marituba Profissional”, não havendo 

discussão, submetido à votação foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 

131/2019, de autoria do Poder Executivo, que Cria o Programa de Educação Profissional e 

Tecnológica, no âmbito do município de Marituba, denominado “Marituba Profissional”, 

não havendo discussão, submetido à votação foi aprovado em 1ª discussão e 1ª votação; 

Projeto de Lei nº 139/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Dispõe sobre a 

proibição da utilização de veículos movidos à tração animal no perímetro urbano do 

Município de Marituba e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer; Projeto de Lei nº 140/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Dispõe sobre medidas para a identificação, tratamento e acompanhamento de educandos 

com dislexia e/ou TDAH na Rede Municipal de Educação e dá outra providências, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Indicações  nº 161, 163, 164 e 

176/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro. Não havendo discussão e submetidas à 

votação em bloco, foram aprovadas por unanimidade; Requerimento de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, nº 484/2017. Foi discutido pelo autor que na tribuna falou da possibilidade 

da Prefeitura conceder isenção de IPTU aos aposentados e pensionistas de baixa renda, 

bem como em detrimento da desvalorização imobiliária das casas dessas pessoas que 

moram ao em torno do Lixão, onde em certos Estados, como São Paulo, concederam 

isenção total. E em 2015 numa discussão do STF foi liberada a questão tributária para ser 

discutida pelos municípios. Pediu também a possibilidade de isenção para os moradores 

ao entorno do lixão. Justificou seu pedido pedindo a aprovação da matéria. Discutiu o 

Vereador Raimundo Carneiro que parabenizou o autor e chamou a atenção que esta 

Casa já havia aprovado um projeto de Lei para tratar esta questão das pessoas de baixa 

renda e o mesmo foi revogado. Mas fica feliz por sua iniciativa em beneficiar as pessoas 

de baixa renda. Não havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade; Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 181 e 182/2019. Não 

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

Requerimento do Ver. Manelzinho Rocha nº 3.074/2019. Não havendo discussão e 
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submetido a votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro nº 180, 181, 182, 183 e 184/2017. Não havendo discussão e 

submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; Requerimentos de 

autoria do Ver. Helder Brito nº 833, 835, 840, 847 e 849/2017. Foi discutido pelo autor 

que na tribuna pediu a aprovação de suas matérias as quais visam a melhoria da 

população, falou que apesar não pedir o caderno das matérias pelo motivo de economizar 

papel, está sempre acompanhando o que se passa, inclusive os anseios da população. 

Motivo pelo qual pede a aprovação. Não havendo mais discussão e submetidos à votação 

em bloco, foram aprovados por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto 

Souto nº 2.690, 2.691, 2.693, 2.694 e 2.695/2018. Não havendo discussão e submetidos à 

votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. 

Mello, nº 2.939, 3.005 3.010 e 3.015/2019. Foram retirados de pauta por ausência do 

autor das matérias. Requerimento de autoria do Ver. Neneco, nº 3.066/2019. Não 

havendo discussão e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento 

de autoria do Ver. Manoel Salin nº 3.078/2019. Foi discutido pelo autor, na tribuna, pediu 

pela recuperação e revitalização da Escola Estadual José Edmundo Queiroz, que é uma 

escola de referencia no município e que a deputada Michelle Begot intervenha junto ao 

Governador a melhoria das escolas estaduais neste município. Não havendo mais 

discussão e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimentos de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 3.086, 3.087, 3.088 e 3.089/2019. Não havendo discussão 

e submetidos à 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 o Vereador Pastor Ademir após saudar a 

todos os presentes falou da educação e que todos os projetos que vierem a esta Casa, 

sejam aprovados, principalmente em favor das crianças. Informou que este dia é dedicado 

aos portadores da Síndrome de Down, crianças essas que nascem especiais, mas que é a 

alegria de suas famílias. Pediu também pelos que sofrem na África, nas cidades atingidas 

pelas calamidades. E como pastor da Igreja Universal não poderia deixar de pedir e 

estender suas orações a todos os necessitados. Pediu as bênçãos de Deus a todos. No 

ensejo o Senhor Presidente solicitou que os vereadores permaneçam na Casa para sessão 
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extraordinária. E não havendo mais oradores inscritos e mais nada a ser tratado na ordem 

do dia. E quando eram precisamente, dez horas e quarenta 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, 21 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-x 
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