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 ATA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. 

 

Aos onze 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, o Vereador Boni, na Vice Presidência o 

Vereador Salin; na Primeira Secretaria, o Vereador Allan Besteiro. Composta a 

Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou o Vereador Allan Besteiro que fizesse a 

verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Pastor Ademir, 

Chica, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Everaldo Aleixo, Raimundo Carneiro, Salin, 

Boni, Allan Besteiro e Raí. 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 que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata do dia 04 de abril 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 001/19, da 

Câmara Municipal de Bujaru, comunicando que no dia 1º de janeiro do corrente ano, 

foi empossada a nova Mesa Diretora para o ano de 2019, ficando composta pelos 

seguintes Vereadores: Presidente: Edvan Lino Rodrigues (PT), 1º Secretário: Jeferson 

dos santos Souza (PR) e 2º Secretário: José das Chagas Faro (PRTB) e Convite do 

Abrigo João Paulo II, convidando os Senhores Vereadores para participarem da missa 

em comemoração à Semana da Páscoa que se realizará no dia 17 de abril de 2018, às 

09 horas, na Capela do Abrigo com a participação de D. Irineu.  Lido o Expediente, o 

Senhor Presidente registrou a presença dos vereadores João Pereira, Manelzinho 
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Rocha, Mello e Helder Brito, justificou a ausência do vereador Neneco. Em seguida, O 

Senhor Presidente franqueou a palavra, aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais concedendo a palavra ao Vereador Pastor Ademir na 

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

agradeceu ao presidente pela nova climatização do plenário. Falou do Bairro Almir 

Gabriel e do conjunto Viver Melhor Marituba, os quais estão com cerca de vinte e oito 

ruas precisando da ação “Tapa Buraco” e asfaltamento, motivo pelo qual pede a 

intercessão junto ao executivo, assim como o Prefeito já disponibilizou vários pontos 

de energia nos diversos bairros, porém ainda tem ruas na total escuridão, como a 

Travessa Fernando Guilhon. Pediu que os pares levassem seu pedido ao Prefeito Mário 

Filho e que as respectivas Secretarias possam atender o anseio da população, pois os 

pedidos precisam sair do papel e as demandas sejam cumpridas. Pediu as bênçãos de 

Jesus a todos os presentes, por sua vez a Vereadora Chica na tribuna após saudar a 

todos os presentes parabenizou os Vereadores Everaldo Aleixo e Boni pela aquisição e 

colocação das novas centrais de ar condicionado no plenário. Falou do aterro sanitário 

de Marituba que no próximo dia 12/04 terão a visita da Comissão Federal composta 

por representantes da Câmara Federal para decidirem o que fazer a partir do dia 01/06. 

Ficaram de vir nove deputados federais, dois estaduais, cinco vereadores de 

Ananindeua, três vereadores de Belém, a Comissão de Direitos Humanos, a comissão 

de vereadores desta Casa, as três Secretarias de Meio Ambiente de Ananindeua, Belém 

e Marituba, a SEMA e o Ministério Público do Estado. Portanto, todos os órgãos 

envolvidos com o meio ambiente estarão presentes no lixão a partir das 8hs e logo após 

as 9:30 hs farão uma reunião na comunidade Sagrada Família na Rua do Uriboca velho 

com a participação de pessoas que moram aos arredores do lixão. Fez o convite para 

que todos se façam presentes, pois não aguentam mais esta situação de mau cheiro, 

cada vez mais podre. No dia anterior estiveram presentes numa audiência pública para 

tratar da LDO para 2020, porém o cerimonial da atual gestão não está repassando a 

agenda de eventos a esta Casa, motivo pelo que justifica a ausência de alguns membros 

desta Casa, pois não está chegando os convites a este parlamento, e acha que precisam 

ser oficializados, já que cada um vereador tem seu email, evitando assim, que depois a 

culpa não recaia sobre o “vereador”. Todos têm seus compromissos e às vezes são 
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avisados em cima da hora ou depois da data do evento, por isso pede que esta Casa 

tome uma atitude. Em aparte o Vereador João Pereira mostrou-se solidário a 

vereadora já que é muito importante a participação desta Casa na aprovação não só da 

LDO, mas dos demais assuntos ligados ao Executivo e a este parlamento. Em aparte o 

Vereador Pastor Ademir falou da grande importância da vereadora cobrar por 

melhorias e tem certeza que esta Casa irá junto ao Executivo tomar uma atitude. 

Reforçou que todos devam abraçar esta causa em prol de Marituba. Concluiu a 

Vereadora Chica falando que nem todas as pessoas deste município têm acesso às 

mídias e redes sociais e deixam de participar de algumas audiências, se os vereadores 

já não estão sendo comunicados, imaginem a população, que se queixou da  Secretária 

de Educação, dizendo que é fantasma e não costuma receber as pessoas, não se faz 

presente nas reuniões, mandando representantes que não sabem se expressar. Precisam 

se reunir com o Prefeito e cobrar um melhor atendimento, já que são representantes do 

povo. A população reclama de algumas secretarias que mais prejudicam do que 

atendem a população, como os micros empreendedores do município que são 

penalizados, assim como os moradores do Bairro Almir Gabriel que estão cansados de 

ir à Secretaria de Obras e não são atendidos. Há muitas necessidades que este 

município anseia e pede que a atual gestão precise atender as necessidades da 

população. Avisou que no próximo dia terão uma previsão de audiência como 

Governador Helder Barbalho para tratar da destinação dos resíduos sólidos. Agradeceu 

a atenção de todos e pediu que se fizessem presentes e acompanhem as visitas dos 

Deputados Federais ao município. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi 

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

Salin falou para os presentes do que está acontecendo no Bairro Pedreirinha, União e 

São Francisco, se deparou com a erosão da orla que está desmoronando e a defesa Civil 

alertou cerca de trinta famílias que se retirassem do final da Rua Manoel de Sousa. No 

local, a última casa do lado esquerdo, já está com boa parte desmoronada, tem uma 

família com idosos e até cadeirante que moram há mais de 25 anos naquela localidade. 

Por questão de humanidade, levou essa família até a Secretaria de Habitação, para 

pedir ajuda, assim como o setor jurídico desta Casa, para elaborar um projeto em favor 

dessa família para receberem uma carta de crédito para se beneficiarem e sair daquele 
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local até que seja reformado. Outro assunto é quanto ao conjunto Viver Melhor 

Marituba em que visitando, recebeu o agradecimento dos moradores pela inauguração 

da escola e posto de saúde que estão funcionando, e andando pela cidade as pessoas o 

parabenizam e pedem para se candidatar a prefeito. Lembrou enquanto secretário de 

obras na administração do então Prefeito Mello, esteve presente na terceira etapa de 

conclusão do conjunto Viver Melhor Marituba, assim como, então pouco tempo 

fizeram várias reformas, como a inauguração de uma linha de ônibus no Residencial 

Umarís e tantos outros. Após cinco mandatos a população pede que se candidate a 

prefeito, mas vai analisar e pensar sobre essa questão, pois será mais uma opção em 

favor da população, já que é ficha limpa. Por sua vez pela Liderança do Solidariedade 

o Vereador Mello após saudar a todos, agradeceu ao vereador Salin em fazer as 

devidas referencias verdadeiras no período de 4 meses enquanto foi prefeito, pois 

fizeram nada mais que sua obrigação como asfaltar ruas, escolas, postos de saúde, ter 

colocado merenda nas escolas, praças reformadas e o aniversário gospel em Marituba. 

Portanto, está credenciado ao pleito a prefeito e também como ficha limpa, não deve 

nada a ninguém, apenas um processo forjado por uma quadrilha que fez a armação de 

abuso de poder, no que este processo, já está prescrito na Justiça Federal. Não há nada 

contra sua pessoa. E como Líder parlamentar irá oficializar juntamente com esta Casa 

ao Cerimonial da Prefeitura um pedido de considerações para que repassem com 

antecedência a agenda de eventos, para que os vereadores sejam avisados a tempo. 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 Lei 

nº 144/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a terceira semana do mês de 

maio como a Semana da Liberdade Religiosa, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 145/2019, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, que Institui no âmbito do Município de Marituba, a Semana de 

Conscientização do Planejamento Familiar e dá outras providências, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Indicação nº 198/2019, de 

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

revisão da iluminação pública, limpeza e abertura de valas, terraplenagem, manutenção 

e/ou pavimentação asfáltica da QD 14, Bairro Parque das Palmeiras, para discussão e 
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votação; Indicação nº 206/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que 

o Prefeito Municipal providencie a criação do Laboratório Municipal de Análises 

Clínicas, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para discussão e votação; 

Indicação nº 209/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o 

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

manutenção da iluminação pública, manutenção e/ou pavimentação asfáltica da Rua 

dos Jambeiros, no Bairro Decouville, para discussão e votação; Indicação nº 

211/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura das valas, manutenção da 

iluminação pública, manutenção e/ou pavimentação asfáltica da Passagem São João, no 

Bairro Decouville, para discussão e votação; Indicação nº 212/2019, de autoria do 

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

retirada de entulho, abertura das valas, manutenção da iluminação pública, manutenção 

e/ou pavimentação asfáltica da Passagem Nova, no Bairro Decouville, para discussão e 

votação; Indicação nº 200/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o 

Prefeito Municipal incentive, apoie e fomente a produção cultural nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino, por meio de políticas e programa de parcerias entre SEMED e 

SECEL, para discussão e votação; Indicação nº 201/2019, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal implante programa de desenvolvimento 

audiovisual de apoio à produção, resgate e a difusão de produtos que contribuam na 

afirmação cultural e promoção do patrimônio cultural, ambiental e paisagístico, 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 
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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 

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 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 2.804/2018, de 

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

execução da construção de um Centro de Referência e Assistência Social no 

Residencial Viver Melhor Marituba, 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 3.111/2019, de 

autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 
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setor competente especialistas tal como pneumologista e dermatologista para o 

Hospital Augusto Chaves Rodrigues, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.112/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, abertura de 

valas, iluminação pública, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica, 

no Loteamento Sol Nascente, localizado no Parque das Palmeiras, antigo campo do 

irmão, Bairro Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 3.113/2019, de 

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

setor competente novos carros para serviços funerários, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.119/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a execução de limpeza, abertura de 

valas e iluminação pública da Rua 29 de Maio, Bairro Mirizal, para discussão e 

votação; Requerimento nº 3.035/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie para que dê continuidade a calçada na Avenida 

João Paulo II, em frente ao Hospital Divina Providência, em toda sua extensão, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.038/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a reforma do Centro Social da 

Colônia, ao lado da Câmara Municipal de Marituba, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.040/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie que regulamente o direito de mães que amamentam 

levarem seus filhos para a escola as quais estudam, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.108/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie conserto e revitalização da passarela pedestre da BR 

316, em frente a Rua Decouville com a Rua da Cerâmica, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.109/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a revitalização das faixas de pedestre na BR 316 em 

frente a Rua Decouville, 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, Chica, João Pereira, Raí, Gilberto Souto, Pastor 

Rodvaldo, Helder Brito, Allan Besteiro, Boni, Salin, Manelzinho Rocha. Havendo 
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quórum, Em seguida, o Senhor Presidente, submeteu à aprovação da Plenária a Ata 

da Sessão Ordinária realizada no dia 04/04/2019, a qual foi aprovada por 

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

Lei nº 144/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui a terceira semana do mês 

de maio como a Semana da Liberdade Religiosa, foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 145/2019, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, que Institui no âmbito do Município de Marituba, a Semana de 

Conscientização do Planejamento Familiar e dá outras providências, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer; Indicações de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha nº 198, 206, 209, 211 e 212/2019, foram discutidos pelo autor, que na tribuna 

falou que dentre as matérias, a da criação do laboratório Municipal de análises clinicas 

para dar suporte aos postos de saúde, falou da dificuldade que vê nos exames 

laboratoriais, onde é feita uma coleta seletiva semanal, um ou dois dias, a população 

vai fazer a coleta, porém cria uma demanda reprimida nos postos, porque somente 

esses dias não atende a totalidade dos exames e tem recebido o pedido dos 

profissionais da saúde para que o município tenha seu próprio laboratório e possa dar 

suporte aos postos de saúde e os médicos trabalhem da melhor forma. As demais 

indicações pedem a revisão da iluminação pública, limpeza e abertura de valas nos 

Bairros Parque das Palmeiras e Decouville.  Pediu à população que tenha paciência, 

pois já tem uma frente de trabalho que já iniciou no bairro centro, mas que em breve 

estarão nos demais bairros. Isto não é um favor e sim um dever do Vereador e do 

executivo fazer sua obrigação diante da população. Não havendo mais discussão e 

submetidas à votação em bloco, foram aprovadas por unanimidade; Indicações de 

autoria do Ver. Allan Besteiro nº 200 e 201/2019, não havendo discussão e submetidas 

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

Ver. Raimundo Carneiro nº 186, 187, 188, 191 e 193/2017, não havendo discussão e 

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

autoria do Ver. Helder Brito, nº 867, 870, 871 e 873/2017, não havendo discussão e 

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

autoria do Ver. João Pereira nº 2.804/2018 foi discutido pelo autor, que na tribuna após 

saudar a todos, falou que Marituba está crescendo desenfreadamente, como no 
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residencial Viver Melhor Marituba do projeto Minha Casa Minha Vida, que tem 4 mil 

moradias, porém o município só conta atualmente com quatro CRAS que são Gedovar 

Nazzari (Bairro Dom Aristides), Dom Vicente Zico ( Bairro Boa Vista), Emanoel 

Rocha (Bairro Decouville) e Déa Ribeiro (Bairro Almir Gabriel) e cada um tem uma 

demanda em atender 2,5 mil pessoas de pequeno porte, ou seja só o Viver Melhor 

Marituba tem quatro mil famílias que já comportaria mais dois CRAS, sem contar com 

os Bairros Novo Horizonte I e II, que após delimitação dos bairros, vai estender desde 

a rua da cerâmica até o residencial Viver Melhor, ai será um único bairro e como o 

CRAS irá atender toda essa população, perguntou. Motivo pelo qual exige que o gestor 

execute o pedido deste Vereador e faça a construção de um CRAS para o residencial 

Viver Melhor e atender aquela população. Não havendo mais discussão e submetido à 

votação foi aprovado por unanimidade;  Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 

3.095, 3.111, 3.112, 3.113 e 3.119/2019, foram retirados de pauta por ausência do 

autor das matérias que se encontra enfermo; Requerimentos de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, nº 3.035, 3.038, 3.040, 3.108, 3.109/2019, 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. Não havendo oradores inscritos e mais nada a ser tratado na 

ordem do dia. E quando eram precisamente, dez horas e vinte e cinco 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, 11 de abril de 2019 - 25º 

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