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 ATA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. 

 

Aos quatro dias do mês de abril 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, interinamente 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, Gilberto Souto, Allan Besteiro, Salin,  Everaldo 

Aleixo, Raí, Manelzinho Rocha e Pastor Ademir. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou a Vereadora Chica 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 para que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata do dia 28 de março de 2019, encontra-se nos cadernos dos 

Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Allan Besteiro para que fizesse a leitura do Expediente: Ofício 

nº 001/2019, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis - CCJRL, 

informando que em reunião no dia 14 de março de 2019, em atenção ao art. 54 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba, foram eleitos como Presidente o 

Ver. Manoel Otávio Amaral da Rocha Filho e Vice-Presidente o Ver. Wildson Araújo 

de Mello integram ainda, a referida Comissão como membros o Vereador Pr. Ademir 

Ferreira dos Santos e o Vereador Pr. Rodvaldo Raimundo Rodrigues Chaves.  Lido o 
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Expediente, o Senhor Presidente justificou a ausência dos vereadores Pastor 

Rodvaldo, Boni, Mello e Raimundo Carneiro. Em seguida, O Senhor Presidente 

interino, Vereador Salin passa a direção dos trabalhos ao 1º Secretário Vereador Allan 

Besteiro que franqueando a palavra, aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos 

Iniciais concede a palavra ao Vereador Salin na tribuna após as saudações de praxe 

agradeceu a Deus a oportunidade por mais uma sessão onde irão aprovar as diversas 

matérias em prol da população. Parabenizou o vereador Gilberto Souto pela autoria do 

requerimento de colocação de uma linha de ônibus para o Conjunto Parque dos 

Umarís, no que após reunião com o Prefeito Mário Filho, Secretário de Transporte e 

Vereador Gilberto Souto, foi discutido a necessidade de transporte para cada bairro, 

sendo que o “sistema BRT” já é uma realidade, e daqui há dois anos vai mudar o 

transporte no município, motivo pelo qual as associações de transporte alternativo se 

regularizem para que não venham perder o espaço para as companhias de Belém e que 

seja feita a integração do centro da capital até a entrada de Marituba, que por sua vez 

cuidará do seu próprio transporte. Em aparte o Vereador Gilberto Souto falou que 

era um pedido antigo para atender também os Bairros Uriboca e Canaã que tanto 

precisam de coletivos para seu transporte até o centro da cidade, que muitas das vezes 

vinham a pé até a Rodovia BR 316. O Prefeito assinou a liberação da concessão, bem 

como pediu que os ônibus fossem de boa qualidade e não mais sucateados. Em aparte 

o Vereador Manelzinho Rocha também parabenizou o autor do pedido, mas que não 

basta somente conceder a permissão e sim fiscalizar a qualidade do transporte, pois a 

população fica a mercê de um coletivo sucateado. Dentro deste contesto, precisam 

fiscalizar a qualidade destes transportes alternativos. Concluiu o Vereador Salin 

agradecendo aos pares por engrandecer seu discurso, afirmando que no dia seguinte a 

partir das seis horas já irá funcionar o transporte naqueles bairros e a população 

agradece. Também irá funcionar uma linha para o Bairro Almir Gabriel, Canaã e 

Riacho Doce que fora solicitado e que em breve o Bairro da Colônia será contemplado 

com nova linha através do Sr. Rui. As cooperativas precisam interagir e prestar atenção 
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aos veículos que colocam a disposição à população. Retomando a direção dos 

trabalhos, o Senhor Presidente interino Vereador Salin, concedeu a palavra por sua vez 

ao Vereador Manelzinho Rocha na tribuna após saudar a todos os presentes prestou 

contas de suas visitas, no mês de março, aos bairros, em especial a Escola João Dantas, 

na sua comunidade agrícola em que pede para levar sua demanda ao Executivo, sendo 

uma das atribuições dos Vereadores, como o fez junto a Secretaria de Obras quanto ao 

Bairro Almir Gabriel que dentro do possível conseguiram iniciar a desobstrução de 

valas na área agrícola, que apesar do período de chuvas, já consegue surtir efeito na 

Rua dos Navegantes diminuindo o alagamento. Mas, muito ainda precisa ser feito na 

operação tapa buraco. Outra demanda é na rua 1º de Janeiro no Bairro União, aonde o 

carro do lixo só ia até a parte asfaltada, mas que a Secretaria iria disponibilizar outro 

tipo de veículo para a retirada do lixo até a orla e final da rua, assim como a empresa 

responsável para a colocação e manutenção de mais postes de iluminação além do 

asfaltamento até a orla. Pediu junto a Secretaria de Obras que execute seus pedidos já 

aprovados. Agradeceu a atenção. Na tribuna o Vereador Pastor Ademir após 

saudações de praxe reforçou a necessidade de pedir e insistir pela execução dos 

serviços nas principais ruas dos bairros, pois as chuvas estão fora do comum e 

dificultam avançar nos serviços de reparos, como na Rua do Fio que ainda não foi 

concluída devido às chuvas intensas, motivo pelo qual o município precisa de atenção e 

a população precisa se locomover. Pediu as bênçãos de Deus a toda população. Não 

havendo mais oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. 

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

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

nº 142/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o sistema de coleta 

seletiva dos resíduos secos e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão 

de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 143/2019, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, que Institui no Calendário Oficial Municipal a semana de acompanhamento 

psicológico e terapêutico às crianças e adolescentes das escolas públicas e dá outras 
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providências, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; 

Indicação nº 193/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

Prefeito Municipal providencie a imediada e contínua limpeza e manutenção dos 

bebedouros e caixas d’água das escolas e creches municipais, para discussão e votação; 

Requerimento nº 186/2017, 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 Moraes, Residencial Monte Sinai, Bairro Canaã, 

para discussão e votação, Requerimento nº 187/2017, 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 Boa Vista, Bairro 

Novo Horizonte, para discussão e votação; Requerimento nº 188/2017, 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 Rua dos 

Militares, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação; Requerimento nº 

191/2017, 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 Boa Esperança, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação; 

Requerimento nº 193/2017, 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 Alameda Santa Rosa, Bairro Novo Horizonte II, para 

discussão e votação; Requerimento nº 867/2017, 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 
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luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Amaro, Comunidade Beira Rio, para 

discussão e votação; Requerimento nº 870/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança 

nas feiras municipais, para discussão e votação; Requerimento nº 871/2017, de 

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

instalação de câmeras de segurança no Hospital de Urgência e Emergência, para 

discussão e votação; Requerimento nº 872/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a instalação de câmeras de segurança 

nas escolas e creches municipais, para discussão e votação; Requerimento nº 

873/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a instalação de câmeras de segurança nas Unidades de Saúde, para 

discussão e votação; Requerimento nº 2.916/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie campanha para doadores de órgãos, 

para discussão e votação; Requerimento nº 2.918/2018, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reativação do Centro 

Comunitário, no Bairro Nova União, para discussão e votação; Requerimento nº 

2.919/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie castração de animais (cachorros e gatos) em campanha Novembro Azul, 

para discussão e votação; Requerimento nº 2.921/2018, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie leilão das sucatas da garagem 

da prefeitura, para discussão e votação; Requerimento nº 3.034/2019, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal crie uma campanha para 

doação de leite materno, para discussão e votação; Requerimento nº 3.095/2019, de 

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

setor competente a reforma do forro dos anexos da Escola Cora Tereza Silva Rocha, 

para discussão e votação; Requerimento nº 3.110/2019, de autoria do Ver. Salin, 

requerendo que o Prefeito Municipal interceda junto a Deputada Estadual Michele 
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Begot para que o governador Helder Barbalho e a Secretaria de Cultura do Estado peça 

a implantação do Centro Multicultural, Esportivo e Social do Bairro Dom Aristides, 

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, Everaldo 

Aleixo, Chica, Gilberto Souto, Raí, Allan Besteiro, Salin,  Manelzinho Rocha e João 

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

Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28/03/2019, a qual foi aprovada 

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

de Lei nº 142/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 143/2019, de autoria do 

Ver. Pr. Ademir foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; 

Indicação de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 193/2019, foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade; Requerimentos de autoria do 

Ver. Raimundo Carneiro nº 186, 187, 188, 191 e 193/2017 foram retirados de pauta 

por ausência do autor da matéria; Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 

867, 870, 871, 872 e 873/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das 

matérias; Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 2.916/2018, 2.918, 

2.919, 2.921/2018 e nº 3.034/2019, não havendo discussão e submetidos à votação em 

bloco, foram aprovados por unanimidade; Requerimento de autoria do Ver. Neneco, 

nº 3.095/2019, foi retirado de pauta por ausência do autor da matéria; O Senhor 

Presidente interino, Vereador Salin passa a direção dos trabalhos ao Vereador Allan 

Besteiro que submete a votação o Requerimento de autoria do Ver. Salin, nº 

3.110/2019, foi discutido pelo autor na tribuna falando de um pedido antigo do Bairro 

Dom Aristides da Colônia, um projeto que pede a intercessão da Deputada Estadual 

junto ao Governador e a Secretaria de Cultura para a implantação do Centro 

Multicultural, Esportivo e Social para o Bairro Dom Aristides, onde um dos seus 

representantes, o Sr. Edmilson Picanço presidente do MOHAM que sempre esteve à 
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frente da comunidade na busca da propagação dos eventos culturais na cidade. Disse 

que este munícipio elegeu vários candidatos e nada mais justo que cobrem e peçam 

para atender ao pedido de verbas estadual e federal, e se tiver o apoio do Hospital 

Divina Providência será de grande importância. Em aparte o Vereador Pastor 

Ademir acha importante serem unidos para que as políticas públicas saiam do papel e 

por certo a primeira Deputada Estadual eleita por este município irá interceder, pois as 

demandas são muito grandes. Demonstrou o seu apoio. Em aparte o Vereador João 

Pereira falou que acha de suma importância a ajuda do Instituto Pobres Servos da 

Divina Providência, pois desenvolvem um grande trabalho assistencial nas politicas 

públicas de educação e assistência social, por isso acha válido que o Governo Estadual 

dê uma melhor qualidade de vida à população. Concluiu o Vereador Salin falando 

que o Padre Dom Aristides, no que teve o prazer em conhecer, trouxe e fez vários 

postos de saúde, escolas, creches e igrejas em Marituba que tanto atenderam os 

munícipes. Motivo pelo qual vai ser mais uma instituição que virá ajudar a melhoria da 

população. Não havendo mais discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Esgotada a pauta, retomando a direção dos trabalhos o presidente 

interino Vereador Salin em seguida, concedeu a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Usando a tribuna o Vereador Pastor Ademir falou que o 

Legislativo caminha com o Executivo e os vereadores que atendem a população 

procurem dar o máximo de si, apesar das divergências políticas, precisam trabalhar 

para que as políticas públicas saiam do papel, como a segurança, transporte e tantos 

outros serviços. O melhor precisa ser feito em todos os aspectos e tem certeza que o 

Prefeito junto com o Governador poderão interagir em prol de Marituba. Desejou as 

bênçãos de Deus e um bom final de semana a todos. Por sua vez o Vereador 

Manelzinho Rocha agradeceu o apoio de todos e pediu a atenção dos pares para 

fiscalizarem quanto ao tratamento da água nas caixas d’águas e bebedouros das escolas 

públicas municipais, pois a importância de uma boa qualidade de água evitará doenças 

em nossas crianças nas suas atividades escolares. Outra situação é quanto ao lixão, em 
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que a assessoria do Deputado Federal Edmilson Rodrigues que preside a comissão 

externa da Câmara Federal quanto ao fechamento dos serviços do lixão. No dia anterior 

recebera a confirmação da presença da Deputada Elcione Barbalho que também integra 

à Comissão estão definindo uma data entre 12 e 15 de abril, dentre os nove membros, 

para estarem visitando esta Câmara juntamente com os representantes de Ananindeua e 

Belém. Insistiu que devam se unir à população e demais classes para retirar o lixão, 

pois Belém e Ananindeua não tem interesse neste encerramento. O Governador Helder 

Barbalho também irá receber uma comissão para tratar o assunto que é seríssimo e que 

não será resolvido de uma hora para outra. O dia 31 de maio está marcado como um 

peseudo encerramento, pois poderão entrar com uma liminar e obrigar a empresa a 

receber o lixo de Belém e Ananindeua. Todos tem que cobrar um planejamento e um 

projeto destes municípios para não mais colocarem em Marituba. Agradeceu e pede o 

apoio de todos os pares. E não havendo mais oradores inscritos e mais nada a ser 

tratado na ordem do dia. E quando eram precisamente, dez horas e dez 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, 04 de abril de 2019 - 25º 

ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 22º ano da Emancipação. x-x-x-x-x- 
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