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ATA DA 83ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2019. 

Aos dois dias do mês de maio 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 que fizesse 

a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Chica, Raí, 

Gilberto Souto, Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Salin, Mello e Boni. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha que fizesse 

a leitura de um texto bíblico. E quando eram, pontualmente, nove horas e vinte 

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

Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse 

a leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que as Atas do dia 25 de 

abril de 2019, encontram-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria 

desta Casa. Prosseguindo, oportunamente o Senhor Presidente registrou a presença 

dos Vereadores Pastor Rodvaldo, Neneco, Pastor Ademir e João Pereira, Justificou 

a ausência do Vereador Raimundo carneiro. Em seguida, solicitou ao Vereador 

Allan Besteiro para que fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 309/SSL, da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, encaminhando cópia da Moção nº 

38/2019, de autoria da Deputada Michele Begot, requerendo ao Excelentíssimo 

Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, faça gestões ao Secretário de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, Ruy Cabral, no sentido de 
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viabilizar providencias à reforma e adaptações nas estruturas físicas da Unidade 

Escolar de Ensino Estadual Prof. José Edmundo de Queiroz, no Município de 

Marituba, localizada na Avenida João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides. Lido o 

Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra, aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais concedendo a palavra ao Vereador Mello na tribuna 

após saudar a todos os presentes, solicitou verbalmente uma Moção de 

Agradecimento ao governador Helder Barbalho, no que em audiência – há dois 

meses no Hospital Divina Providência – foi autorizada a ampliação do serviço de 

trauma, ortopedia e obstetrícia ao atendimento da população de Marituba, sendo de 

grande importância o atendimento de urgência e emergência de traumatologia, entre 

outros atendimentos da categoria. Aonde muitas das vezes os munícipes iam a 

Ananindeua e a Belém para atendimento. Entendendo da necessidade do serviço e 

diante do porte do Hospital, de forma respeitosa, o governador determinou à 

Secretária de Saúde, ampliar o serviço, que era oferecido apenas pelo SUS. Deste 

modo destinou verbas para ampliar e efetuar este serviço à população. Motivo pelo 

qual pede a aprovação da Moção. Na tribuna por sua vez o Vereador Manelzinho 

Rocha após cumprimentar a Mesa Diretora e demais vereadores informou o 

andamento de suas visitas, e nesta última terça feira, esteve na Escola Laura Falcão 

e constatou a necessidade de uma reforma, motivo pelo qual fez Requerimento, mas 

como já havia um pedido feito pelo Vereador Raí, irá unir forças para conseguirem 

o mais rápido possível a reforma da referida escola. Assim como pediu pela 

manutenção dos bebedouros de todas as escolas municipais. Por sua vez a 

Vereadora Chica na tribuna após saudar a todos os presentes falou sobre os feitos 

da última semana, onde o assunto é de suma importância, já que desde 2016 vem 

sofrendo na pele as consequências do lixão. Após esta sessão terão uma reunião 

com o Prefeito e a Comissão Fora Lixão sobre o aumento da expansão do aterro 

sanitário, em que na última terça feira, estiveram em reunião na SEMAS do Estado, 

e lá estavam fazendo um estudo  aguardando o resultado, que para surpresa de 
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todos, querem aumentar mais dez metros acima das células já existentes e que o 

prazo de sua existência seja dilatado para mais três anos e meio de funcionamento 

do lixão. Os estudos técnicos definem apenas treze meses. Ao acompanhar o 

processo desde 2016 quando começou a luta pela retirada do lixão, a promessa era 

procurar um local digno para que a população não sofresse as consequências e a 

SEDOP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas até 

então não presta esclarecimentos, sendo que nenhuma das três prefeituras procurou 

este órgão para que fosse feito um estudo junto ao CPRM – Serviço Geológico do 

Brasil, para saber onde seria colocado o lixão. E esse órgão se fez representar na 

reunião, e colocou a disposição um estudo, sem ônus, a custo zero para a Prefeitura 

de Marituba, bastava protocolar um pedido oficial. Não bastasse o Lixão, Marituba 

está com problemas de infraestrutura em todos os bairros e os moradores do Bairro 

Campo Verde, no dia primeiro de maio, fecharam a Rodovia BR 316, e lá esteve 

presente e foi cobrada, pois o seu papel está sendo feito que seja o de pedir, no que 

já constam mais de trinta ofícios, registrados em Atas nesta Casa, solicitando a 

recuperação das ruas daquele Bairro, que estão intrafegáveis, onde a ambulância foi 

buscar pessoas doentes e não puderam ser retiradas de suas casas devido os enormes 

buracos nas vias, sendo uma vergonha, apesar de todos os pedidos feitos antes do 

período chuvoso. Outro assunto é quanto à cobrança exorbitante de multas de 

trânsito ocorridas na Rua Fernando Guilhon. Muitos moto taxistas estão 

reclamando, pois não há indicação de placas ou marcação asfáltica. No próximo dia 

seis haverá uma grande reunião para decidirem o que fazer quanto ao lixão e pediu 

licença para se retirar da sessão com alguns dos vereadores da Comissão Fora Lixão 

para participarem de uma audiência com o prefeito. Agradeceu o apoio e presença 

de todos. Na tribuna, por sua vez, o Vereador Helder Brito falou sobre as contas 

de água da COSANPA, no que pede uma audiência pública para tratar do assunto, 

sobre as contas geradas nos conjuntos do Projeto Minha Casa Minha Vida. 

Reafirmou que esta Casa na pessoa de seus vereadores irá interceder e fiscalizar  
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pelo direito de igualdade social e o crescimento do município. Em aparte o 

Vereador Manelzinho Rocha falou que compartilha da mesma preocupação, não 

somente com o valor das contas, mas com a qualidade da água oferecida. O 

residencial Parque dos Umarís sofreu o mesmo problema. Precisam cobrar. 

Concluiu o Vereador Helder Brito agradecendo, informando que sobre a qualidade 

da água já fora solucionado, assim como , no Bairro São João que além da péssima 

qualidade tinha mau cheiro. A gerência regional da COSANPA na pessoa do Ex-

Vereador Edilson Paes encaminhou os técnicos para ver os anéis de vedação e os 

filtros que não estavam sendo trocados. Os moradores já sinalizaram a melhoria do 

serviço. Agradeceu o apoio dos pares. Na sequencia o Vereador Pastor Ademir na 

tribuna após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores e pessoas presentes na 

galeria, pediu uma atenção especial ao Bairro Almir Gabriel, que o Vereador Raí 

como Líder de Governo possa interceder junto ao Prefeito na operação “Tapa 

Buraco”. Solicitou que esta Casa seja unida ao Executivo e na pessoa da Deputada 

Michelle Begot para que cheguem num entendimento comum, pois não adianta 

apontar culpados, mas sim trabalhar em conjunto em prol de uma Marituba melhor. 

Em aparte o Vereador Raí falou que o Bairro Almir Gabriel atravessa uma 

situação de arruamento e com a chegada do verão os serviços serão intensificados. 

O prefeito já definiu uma data para reunirem e decidirem quais ruas irão logo ser 

beneficiadas. Tem certeza e consciência da necessidade que irá priorizar, não só o 

Almir Gabriel, mas também o Bairro São Francisco, Nova União e tantos outros. 

Em aparte o Ver Mello parabenizou o Pastor Ademir em se solidarizar, pois acha 

de grande importância atender a população. Lembrou que o serviço de atendimento 

do Hospital Divino Providência será de 24 horas e que já tem um pedido de 

audiência pública para tratar do assunto “AGUA/COSANPA” e já solicitou a 

presença da empresa na audiência tão logo seja marcada. Afirmou estar juntos aos 

demais vereadores em beneficio da cidade. Concluiu o Vereador Pastor Ademir 

falando da sua satisfação em ser atendido e que não restam dúvidas de que a 
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população será atendida, pois os vereadores estão atentos ao pedido da população. 

Pediu bênçãos a todos. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi 

franqueada às Lideranças Partidárias, no que pela Liderança do PSD o Vereador 

Salin parabenizou o Vereador Mello pelo pedido, mas também pelo atendimento do 

Hospital Divina Providencia, já que se diz atender o pobres servos e que não 

atendem, pois sempre há dificuldade de leito, onde muitos dos munícipes vão 

procurar atendimento em Ananindeua e Belém. O Hospital é considerado “Top de 

linha”, pois atende SUS e Particular, porém deixa a desejar a Marituba que tanto 

precisa de atendimento. Fica feliz pela ampliação do serviço de traumatologia, mas 

que de fato atendam a população. Em aparte o Vereador Mello falou que 

reconhece o trabalho do Vereador Salin e por isso se respaldou em pedir uma 

moção de agradecimento, haja vista ser importante a colocação de que precisam 

fiscalizar o atendimento aos munícipes. Mas a ampliação dada pelo Governador está 

convencionada ao atendimento à população de Marituba. Concluiu o Vereador 

Salin pedindo que o Líder de Governo leve ao Prefeito essa informação, sendo de 

fato o atendimento 24 horas à população. Outro assunto é quanto à parceria de 

trabalho em abrir rua no conjunto Parque Imperial, Guarasuco e Mário Couto, onde 

a população está satisfeita com a colocação de tubos e terraplanagem nas vias. 

Falou que graças a Deus Marituba começa viver uma tranquilidade na segurança 

pública com a vinda da Guarda Nacional e que se prolongue até amenizar a falta de 

segurança. Por sua vez pela Liderança do PV o Vereador Raí após saudar a todos, 

manifestou sua palavra quanto ao pedido do Vereador Mello e que ficou feliz pelo 

Governador Helder Barbalho destinar verbas para o então Hospital Nossa Senhora 

do Carmo em Benevides que muito, no passado, já atendeu Marituba. Trabalhando 

na politica desde 1991 e independente de qualquer argumento ficou satisfeito, pois o 

Hospital Divina Providencia já tinha este atendimento de traumatologia e obstetrícia 

e entende que a ampliação irá reforçar o atendimento no município, pois já fora 

muito bem atendido. Lembrou que o hospital é retaguarda para o atendimento na 
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área metropolitana e independentemente do direcionamento do atendimento vai 

continuar a pedir por Marituba. Parabenizou o Vereador Mello pela iniciativa. Em 

aparte o Vereador Mello agradeceu e afirmou que tomou conhecimento da 

destinação de 9,5 milhões para a reforma e mais 1,5 milhões para compra de 

equipamentos para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, convênio que será feito 

com a Secretaria de Saúde de Benevides. Aguardará a presença do Governador para 

assinar o convênio com o Hospital Divina Providencia que estará de portas abertas, 

inclusive na área da obstetrícia. Agradeceu o apreço do Vereador Raí. Retomando o 

Vereador Raí falou que devido a distância, faz-se necessário de fato a melhoria do 

serviço, pois tendo o atendimento regularizado, não haverá necessidade da 

população ir para outros locais. Agradeceu a todos.  Por inscrição o Vereador 

Pastor Ademir pela liderança do PRB após saudar a todos cumprimentou o 

Governador Helder Barbalho pela concessão de isenção do ISS as igrejas que 

prestam serviços assistenciais de saúde, educação e ressocialização a população, 

cumprimentou também a Deputada Estaldual Michele Begot e o Deputado Fábio 

Freitas pela propositura da matéria para estender a assistência às enfermeiras e 

demais trabalhadores da área da saúde possam ser atendidos na rede pública.  Assim 

como cumprimentou o Prefeito Mario Filho por instituir a assistência saúde aos 

trabalhadores do município. Agradeceu a deus pelos benefícios a todos. Não 

havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente, em seguida solicitou ao 

Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de 

Decreto Legislativo nº 001/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, que Denomina 

de “Nelson Coelho Serrão”, o Centro de Convenções de Marituba e dá outras 

providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; 

Indicação nº 202/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito 

Municipal incentive a recuperação de áreas históricas buscando parcerias com o 

Governo Federal, Governo Estadual, empresas privadas e entidades multilaterais, 

para discussão e votação; Requerimento nº 185/2017, de autoria  Ver. Raimundo 
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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 dos Milagres, 

Residencial Jardim de Deus, Bairro Canaã, para discussão e votação; 

Requerimento nº 205/2017, de autoria 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, 

recuperação asfáltica de diversos trechos de sua extenção, meio fio e calçamento da 

Rua Visão, Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e votação; 

Requerimento nº 206/2017, de autoria 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 Liberdade, Residencial Jardim 

Visão, Bairro Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 207/2017, de 

autoria 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 Alameda 

Santa Rita de Cássia, Bairro Decouville, para discussão e votação; Requerimento 

nº 208/2017, 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 da 

Travessa Deus é Fiel, Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e 

votação; Requerimento nº 881/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos, na Rua São Raimundo, Bairro Novo 

Horizonte, para discussão e votação; Requerimento nº 883/2017, de autoria do 

Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 
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drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e 

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Travessa Canaã, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação; Requerimento 

nº 885/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento 

básico, conserto e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos, na Passagem Joana D’Arc, Bairro Novo Horizonte, para 

discussão e votação; Requerimento nº 886/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e sinalização da via, 

sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem São Luiz, 

Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação; Requerimento nº 889/2017, de 

autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os 

serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto 

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

Passagem Sol Nascente, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação; 

Requerimento nº 2.637/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a borrifação de inseticida 

através de “carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de doenças no 

Bairro Dom Aristides, para discussão e votação; Requerimento nº 3.117/2019, de 

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

setor competente a execução de limpeza de valas e desobstrução dos bueiros da Rua 

Bom Jesus, com Aluízio Alves, em frente a casa n 07, QD 20, do Bairro Mário 

Couto, para discussão e votação; Requerimento nº 3.128/2019, de autoria do Ver. 

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

uma ambulância para o Abrigo João Paulo II, Bairro Dom Aristides, para discussão 

e votação; Requerimento nº 3.129/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie capacitação contínua para 
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funcionários na área da saúde sobre hanseníase, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.130/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a distribuição do ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) nas escolas do município de Marituba, para discussão e votação; 

Indicação nº 226/2019, de autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie junto à Secretaria Municipal de Saúde, a abertura de 

Unidades Básicas de Saúde, assim como Farmácias Municipais no período noturno, 

para discussão e votação; Requerimento nº 3.134/2019, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

reforma e revitalização da quadra coberta no Residencial Viver Melhor, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.149/2019, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municpal providencie a reforma e revitalização das três 

quadras cobertas localizada na Q17 no Residencial Viver melhor Marituba, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.154/2019, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

recuperação asfáltica de parte da via principal que fica entre as quadras 16 e 17 do 

Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.157/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente em caráter de urgência a retomada das obras 

da Praça Central do Bairro União, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.163/2019, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a ampliação dos banheiros da Escola Paulo Freire com instalação de 

barras de acessibilidade, para discussão e votação; Requerimento nº 3.164/2019, 

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

construção de salas de aula e um auditório na escola Paulo Freire, para discussão e 

votação. Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Allan Besteiro que fizesse nova verificação de quórum para dar início à Ordem do 

Dia constatando-se as presenças dos Vereadores Neneco, Raí, Gilberto Souto, 
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Mello, Helder Brito, Allan Besteiro,  Boni, Salin e Pastor Rodvaldo. Havendo 

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

Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária realizada no dia 25/04/2019, as 

quais foram aprovadas por unanimidade. Continuando, passou à deliberação da 

matéria em pauta:  Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; 

Indicação de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 202/2019, não havendo discussão e 

submetida à votação, foi aprovada por unanimidade; Requerimentos de autoria do 

Ver. Raimundo Carneiro nº 185, 205, 206, 207 e 208/2017, foram retirados de pauta 

por ausência do autor das matérias; Requerimentos de autoria do Ver. Helder 

Brito, nº 881, 883, 885, 886 e 889/2017, não havendo discussão e submetidos à 

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

Ver. Neneco nº 2.637/2018 e nº 3.117/2019, não havendo discussão e submetidos à 

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

Ver. Gilberto Souto, nº 3.128, 3.129 e 3.130/2019, não havendo discussão e 

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

autoria do Ver. Mello nº 226/2019, não havendo discussão e submetida à votação, 

foi aprovada por unanimidade; Moção de agradecimento n° 007/2019 de autoria 

do Vereador Mello, não havendo discussão e submetida à votação, foi aprovada por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 3.134, 3.149, 3.154, 

3.157/2019, não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram 

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

3.163 e 3.164/2019 foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias. 

Esgotada a pauta, o senhor presidente, em seguida, concedeu a palavra aos Senhores 

Vereadores nos pronunciamentos finais. Não havendo oradores inscritos e mais 

nada a ser tratado na ordem do dia. 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 
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da Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 02 DE 

MAIO de 2019 - 26º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 23º 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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