
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

                                                                                                                                                      1 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

ATA DA 82ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. 

Aos vinte e cinco 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, interinamente o Vereador 

Helder Brito e na Terceira Secretaria o Vereador Manelzinho Rocha. Composta 

a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou o Vereador Helder Brito que fizesse a 

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

Chica, Neneco, Raí, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Manelzinho Rocha, Salin, 

Boni, e Helder Brito. 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 vinte e cinco minutos, invocando o nome de Deus, deu 

por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou 

ao Vereador Helder Brito que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata do dia 11 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 211/2019 – do Gabinete do Prefeito, da Prefeitura Municipal de Marituba, 

informando que em conformidade ao parágrafo 5º, do Artigo 26, da Resolução nº 03, 

de 23 de dezembro de 2016 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba), 

foram indicados, para exercerem, a Liderança do Governo neste Parlamento o Ver. 

Raimundo do Socorro Lameira da Silva (PV) e para exercer a Vice-liderança o Ver. 

Raimundo Rudevan Carneiro (PSD). Lido o Expediente, 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 
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Diretora, demais vereadores e pessoas presentes na galeria, falou da isenção da 

cobrança de ISS concedida pelo Governador Helder Barbalho às igrejas, centros e 

instituições religiosas ocupantes no Estado, pois vem beneficiar os serviços prestados 

pela igrejas que fornecem grande trabalho assistencial de ressocialização as 

comunidades, sendo um grande feito à população religiosa. Desejou as bênçãos de 

Deus a todos. Por inscrição o Vereador Salin após saudações de praxe, falou de sua 

realização como legislador, pois mais uma obra foi inaugurada, mais uma creche no 

Bairro Beija Flor, o Centro de Educação Materno e infantil Professora Cianira 

Azevedo Reis, onde funcionará em tempo integral e irá atender a comunidade. O 

Governador do Estado se fez presente na inauguração e também aproveitou o ensejo 

para assinar a concessão de uma área da Emater para a construção do museu histórico 

e centro de convenções em que por certo irá gerar renda para o município, assim 

como pediu pelo parque industrial para instalação de indústrias e geração de 

emprego. Outro assunto é quanto à segurança que esta melhorando, reconhece que 

ainda falta muito a ser feito e por onde anda pede pela melhoria do município. 

Marituba será uma cidade mais tranquila, pois acredita que o Governador Helder 

Barbalho irá olhar com carinho pelo município. Agradeceu a presença de todos. Por 

sua vez a Vereadora Chica na tribuna após saudar a todos os presentes falou dos 

problemas das comunidades dentro do município, no que após as diversas 

inaugurações que antecederam o dia de comemoração da emancipação do município, 

onde esteve presente na unidade de saúde da agrovila São Pedro e notou que a 

comunidade local não se fazia presente e sim funcionários municipais e autoridades 

de outros municípios, e se perguntou se tão somente a população de Marituba será 

atendida neste posto ou virão pessoas de outros munícipios para serem atendidos em 

Marituba, como viu pessoas de Belém, Ananindeua, Benevides, Santa Barbara, 

Cachoeira do Arari e outros municípios vindos a inauguração do posto de saúde e 

presenciar a assinatura do termo de concessão da área da Emater à Marituba. 

Agradeceu a presença do Governador Helder Barbalho, mais espera que esta 

concessão saia do papel e que os recursos venham para que o Prefeito possa executar 

a realização do Projeto de teatro, feiras livres para artesanato e tantos outros lugares 
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de cultura, que de fato a cidade seja atendida. Falou que deseja que a creche de tempo 

integral, recentemente inaugurada, seja realmente colocada em funcionamento a 

partir do dia primeiro de maio. E como representante da comunidade não poderia 

deixar de cobrar, pois as comunidades questionam o papel dos quinze vereadores que 

muitas das vezes não tomam conhecimento dos fatos. Como “Vereadora do Lixão” 

falou que no dia de hoje sairá uma avaliação da Procuradoria Geral do Estado para o 

Ministério Público Municipal definindo a permanência ou não do lixão em Marituba. 

A Promotoria dará o aval sobre a continuidade do lixão. Questiona se Marituba 

sobreviverá à contaminação e ao descumprimento da Lei que vem se arrastando ao 

longo dos anos e soube que solicitaram mais uma vez a prorrogação da prática da Lei 

dos Resíduos Sólidos para os municípios. Pediu o apoio de todos ao movimento e 

nesta luta pela manutenção do meio ambiente e melhoria de Marituba. Por sua vez o 

Vereador Manelzinho Rocha informou que esteve presente no residencial Parque 

dos Umaris, onde os moradores têm reclamado dos diversos problemas que surgiram. 

A Construtora BO Empreendimentos responsável pela entrega da obra e de alguns 

serviços não vem cumprindo o seu papel. E em seis meses da entrega do 

empreendimento, o local se encontra com diversos problemas, como crateras abertas 

nas ruas, iluminação pública precária, caixa d’água sem funcionamento, entre outros 

problemas. Uma obra entregue em menos de seis meses, a população está sofrendo e 

devem cobrar as devidas competências a quem deve realizar os serviços, inclusive a 

Caixa Econômica responsável pelo financiamento da obra. Esteve reunido com a 

Associação de Moradores para marcar uma audiência junto ao Prefeito, Ministério 

Público e Secretarias para ver de quem deverão cobrar, pois até então ainda é da 

Construtora BO. A população precisa de um retorno e esta Casa não poderá ser 

omissa ao que está acontecendo. Avisará aos pares o dia da reunião para que se 

façam presentes. 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 que as redes sociais e os celulares foram criados para algo bom e ruim, 

pois não somente transmite noticias verdadeiras, mas também falsas, citando como 

exemplo o que veicularam nas redes sociais de que mal inauguraram a creche e 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

                                                                                                                                                      4 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

levaram os brinquedos e móveis do local. Em aparte o Vereador Manelzinho 

Rocha falou que de fato deve ser esclarecido que os moveis e brinquedos foram 

divididos entre as creches do Bairro Beija Flor e Pardais. A população denunciou e 

pediu esclarecimento e nada mais justo os vereadores fazerem o seu papel de 

fiscalizar e esclarecer. Concluiu o Vereador Salin dizendo que a verdade deve ser 

mostrada. E foi esclarecido que os materiais foram na verdade divididos com outras 

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

manifestou sua palavra quanto a sua satisfação quando eleito vereador em 1996 e  

teve a honra de participar de vários cargos que esta Casa pode proporcionar ao 

parlamentar, onde já foi primeiro e segundo secretário, foi membro, presidente e 

vice-presidente de Comissão de Finanças, Justiça, Terras, foi Líder de Governo e 

Presidente desta Câmara, sempre amigo de todos os vereadores. Encarou suas 

diversas tarefas na administração municipal com desafio, na condição de ouvir, 

defender, corrigir se necessário e a disposição do poder público. Acha salutar que 

esta Casa possua situação e oposição, tenha as mais diversas opiniões, e possa 

manifestar suas ideias em defender a sua posição em prol dos munícipes. Então, este 

parlamentar manteve seu respeito pessoal e como Líder do Governo deverá cobrar 

um comportamento igualitário, pois nesta Casa não deverão fazer política pessoal 

entre os pares e sim fazer uma política voltada aos interesses da população de 

Marituba respeitando as divergências de opiniões. Agradeceu o apoio e indicação da 

Mesa Diretora em assumir a liderança e que juntos possam achar o melhor 

mecanismo para solucionar os problemas do município. Outro assunto é quanto sua 

posição ao atual Governo do Estado, já que não apoiou a Deputada Elcione Barbalho, 

mas agradece a sua doação de veículos e ambulâncias ao município, e independente 

do seu apoio, ela tem o seu respeito por olhar para Marituba. Quanto a inauguração 

do Posto de Saúde da Agrovila São Pedro esclareceu que por ser num dia de trabalho, 

muitos moradores não puderam comparecer e é comum as pessoas irem somente no 

atendimento, e aquele posto foi feito para atender a diversas demandas das 

comunidades do Abutiram, São Pedro, Beija Flor, Pardais e outros. Vai desafogar os 

Bairros Santa Clara e Nova Marituba. Então, cabe ao vereador fiscalizar se os 
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serviços estarão sendo executados e este governo já se mostrou atento em ouvir as 

necessidades da população. Quanto a creche, esteve presente e tinha muitos 

moradores locais, e na época em que o Vereador Mello foi prefeito, aquela creche já 

tinha um bom padrão de atendimento. Em aparte o Vereador Mello parabenizou 

demonstrando o seu apoio pela liderança do governo e pelo tempo que vem 

convivendo com o vereador Raí é sabedor de sua grandeza como pessoa e 

parlamentar e irá transmitir sua fala a Deputada Federal Elcione Barbalho pelo 

respeito e agradecimento pelas doações. Concluiu o Vereador Raí falando que é 

político que não faz política por política, pois acha importante ser um tanto “pidão” 

em pedir aqui e ali em favor da população e com a ajuda do Governo do Estado irão 

realizar vários projetos, como a doação da área da COPAGRO e do distrito industrial. 

O caminho é viável desde que todos pensem em comum, como exemplo, citou que os 

prefeitos junto com os vereadores pediram a ajuda do Governo Estadual para concluir 

o asfaltamento e a restruturação da infraestrutura da cidade. Aproveitou para pedir 

urgência no encaminhamento da matéria que altera dispositivos que criou o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo da Educação Básica da 

Educação. Agradeceu o respeito e apoio dos nobres pares e da população presente. 

No ensejo o senhor presidente Boni parabenizou o Vereador Raí pelo seu 

pronunciamento e desejou boa sorte em seu mandato, pois esta Casa não é de 

divergências e sim de união. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente, em seguida solicitou ao Vereador Helder Brito que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 154/2019, de autoria do Poder Executivo, que 

Altera o artigo 2º e incisos da Lei Municipal nº 266, de 11 de novembro de 2011, e 

acrescenta o inciso VIII, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer; Projeto de Lei nº 155/2019, de autoria do Ver. Mello, que Estabelece o 

atendimento emergencial aos alunos portadores de diabetes e epilepsia, no âmbito da 

Rede Municipal de Ensino em Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer; Projeto de Lei nº 156/2019, de autoria do Ver. Mello, que 

Dispõe da obrigatoriedade de Nutricionista em todas as Unidades Básicas de Saúde 

do Município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise 
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e parecer; Projeto de Lei nº 157/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui 

sobre a doação de dízimos e ofertas, as igrejas que professam a fé no Deus criador 

dos céus e da terra, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer; Indicação nº 219/2019, 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 

Alameda São João, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação; Indicação nº 

221/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie revisão da iluminação pública, limpeza e abertura das valas, 

regularização da coleta de lixo, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Alameda 

São Raimundo, Bairro Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.131/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que este Poder 

Legislativo solicite providências  urgentes para a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Marituba e ao Ministério Público Estadual sobre a suposta prática de 

crime ambiental pela não observância dos requisitos da Estação de Tratamento de 

Esgoto – ETE, dos empreendimentos da Direcional e/ou Viver Melhor Marituba, 

onde estariam despejando rejeitos de esgoto sanitário sem tratamento no leito do Rio 

Mocajatuba no Bairro União, para discussão e votação; Requerimento nº 853/2017, 

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

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

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

acessibilidade para deficientes físico, na Alameda da Oficina Ortopédica, Bairro 

Dom Aristides, para discussão e votação; Requerimento nº 874/2017, de autoria do 

Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a instalação de 

câmeras de segurança dentro e no entorno do Ginásio de Esporte, para discussão e 

votação; Requerimento nº 878/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, 

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

calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes 

físicos, na Travessa Santa Cruz, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação; 
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Requerimento nº 879/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie 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 22 de Janeiro, Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação; 

Requerimento nº 880/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie 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 Presidente Kenedy, Bairro Novo Horizonte, Para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.041/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie compra de tablet aos Agentes Comunitários de 

Endemias (ACE), para discussão e votação; Requerimento nº 3.042/2019, de autoria 

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

tablet aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.125/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a instalação de um telefone na UPA do município de 

Marituba, para discussão e votação; Requerimento nº 3.126/2019, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie aquisição de 

cadeiras de rodas no cursinho municipal na Rua do Fio com a Rua da Reicon, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.127/2019, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal solicite à secretaria competente 

construção de uma rampa para pessoas com necessidades especiais e cadeirantes, em 

frente ao prédio do cursinho municipal na Rua do Fio com a Rua da Reicon, 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 setor competente especialistas tal como 

pneumologista e dermatologista para o Hospital Augusto Chaves Rodrigues, para 
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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 3.168/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie implantar uma equipe Estratégica Saúde da 

Família no Bairro da Cerâmica, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.171/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie recuperação da manta asfáltica, limpeza e sinalização da Travessa 

Dezembro, Bairro Boa Vista, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.174/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito Municipal 

designe ao setor competente uma vistoria na central de abastecimento de água do 

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

3.175/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o Prefeito Municipal 

designe ao setor competente a construção de minifeiras no Residencial Viver Melhor 

Marituba, para discussão e votação; Requerimento nº 3.176/2019, de autoria do Ver. 

Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a doação de um terreno na 

Alça Viária para instalação da Fábrica da empresa Cacau Show, para discussão e 

votação; Requerimento nº 3.177/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie incentivos  Fiscais, por tempo determinado, que 

visem à instalação da Fábrica da empresa cacau Show em nosso município, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.178/2019, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a realização de cursos 
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profissionalizantes para os nossos munícipes específicos para o empreendimento da 

empresa Cacau show, para discussão e votação. Lida a matéria em pauta, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Helder Brito que fizesse nova verificação de 

quórum para dar início à Ordem do Dia constatando-se as presenças dos Vereadores 

Pastor Ademir, Chica, Neneco, Raí, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Manelzinho 

Rocha, Salin, Boni, Mello e Helder Brito. Havendo quórum, Em seguida, o Senhor 

Presidente, submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada 

no dia 11/04/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Continuando, passou à 

deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 154/2019, de autoria do Poder 

Executivo, que Altera o artigo 2º e incisos da Lei Municipal nº 266, de 11 de 

novembro de 2011, e acrescenta o inciso VIII, foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 155/2019, de autoria do Ver. Mello, 

que Estabelece o atendimento emergencial aos alunos portadores de diabetes e 

epilepsia, no âmbito da Rede Municipal de Ensino em Marituba, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 156/2019, de autoria 

do Ver. Mello, que Dispõe da obrigatoriedade de Nutricionista em todas as Unidades 

Básicas de Saúde do Município de Marituba, foi encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer; Projeto de Lei nº 157/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

que Institui sobre a doação de dízimos e ofertas, as igrejas que professam a fé no 

Deus criador dos céus e da terra, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise 

e parecer; Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 219 e 221/2019 e 

Requerimento de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, nº 3.131/2019, foram 

discutidas pelo autor que na tribuna após saudar a todos falou que esteve visitando a 

comunidade Beira Rio as margens do Rio Mocajatuba no Bairro União, onde a 

empresa Direcional responsável pelo Viver Melhor na BR-316 não tem 

conhecimento do despejo dos rejeitos até a beira do rio e o esgoto não está recebendo 

tratamento, motivo pelo qual a comunidade reclama, pois o esgoto deveria chegar no 

local como água servida e está chegando uma água preta e fedorenta, sendo 

inadmissível essa situação. Perguntou aos pares se nenhuma empresa está seguindo 

as normas ambientais em Marituba. Solicitou verbalmente que esta Casa oficialize 
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junto a Secretaria de Meio Ambiente e ao Ministério Público responsável pelo meio 

ambiente em defesa das pessoas que moram naquele local e que as empresas sejam 

punidas e façam o devido tratamento. Em aparte o Vereador Pastor Ademir falou 

que de fato os moradores desses condomínios falam das péssimas condições e que na 

última audiência pública nesta Casa reclamaram também que tentam entrar em 

contato com a administração da empresa e não obtêm retorno. Em aparte o 

Vereador Raí esclareceu que devem cobrar da Empresa Direcional diante da 

magnitude da obra, já que a mesma se comprometeu nos primeiros anos do 

empreendimento a cumprir as normas, não só dos moradores internos, mas os do 

entorno do condomínio, como os da beira rio. Demonstrou o seu apoio e vai 

encaminhar o seu pedido a Secretaria de Meio Ambiente e que a mesma cobre as 

devidas competências, pois já havia alertado que problemas iriam acontecer pois não 

previram o tamanho da obra pelos serviços que iriam ser necessários. Concluiu o 

Vereador Manelzinho Rocha pedindo apoio dos pares em aprovar suas matérias. 

Não havendo mais discussão e submetidas à votação, as indicações e o requerimento 

foram aprovadas por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito 

nº 853, 874, 878, 879 e 880/2017, não havendo discussão e submetidos à votação em 

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

Gilberto Souto nº 3.041, 3.042, 3.125, 3.126 e 3.127/2019, não havendo discussão e 

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

de autoria do Ver. Neneco nº 3.095, 3.111, 3.112, 3.113 e 3.119/2019, não havendo 

discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; 

Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldonº 3.168 e 3.171/2019, não havendo 

discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; 

Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Ademir, nº 3.174 e 3.175/2019, não havendo 

discussão e submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; 

Requerimentos de autoria do Ver. Mello,nº 3.176,  3.177 e 3.178/2019, foi discutido 

pelo autor que na tribuna pediu o apoio dos pares na aprovação de sua matéria por 

entender ser de grande importância e relevância para Marituba, pois não tão somente 

o nome da empresa Cacau Show, mas pela sua atividade  lucrativa, motivo pelo qual 
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pede para que o município conceda incentivos ficais, por tempo determinado, que 

visem a instalação de uma fábrica desse porte em Marituba. Sendo uma das maiores 

do mundo e que consome a maior matéria prima do Estado que é o cacau. Tendo 

apenas uma fábrica em São Paulo. E já que se beneficia do nosso cacau, e por não ter 

nenhum escritório no Estado, nada mais justo, o Governador Helder Barbalho em 

reunião com seu Diretor, pedir a instalação de uma fábrica para Marituba, 

aproveitando a inauguração do distrito industrial. E na condição de aproveitar os 

trabalhadores locais, como o fez Benevides com a então Schincariol há anos atrás. 

Que Deus nos abençoe e Marituba se antecipe e possa oferecer para o município esta 

graça em trazer grandes empresas para beneficiar com a geração de empregos os 

trabalhadores locais. Em aparte o Vereador Helder Brito falou da visão de futuro 

do nobre par, pois não há melhor oportunidade em dar emprego e qualificar os 

trabalhadores deste município. Retomando o Vereador Mello falou das últimas 

estatísticas de desemprego no Estado e da dificuldade de muitos pais estarem 

desempregados, sendo o Estado do Pará um dos grandes fornecedores de matéria 

prima, nada mais justo dar incentivo para as grandes empresas se instalarem e gerar 

emprego. Sendo um momento da empresa Cacau Show agradecer e retribuir ao povo 

do Pará. Pediu o apoio dos pares. Por sua vez o Vereador Salin parabenizou o autor 

pela importância do requerimento e irá fazer um projeto para criar mais incentivos, 

sendo este o papel do vereador desta Casa em fazer Leis que tragam outras tantas 

empresas e aproveitar o ensejo para qualificar e profissionalizar os trabalhadores do 

município para que tenham vez nas fábricas que irão se instalar no parque industrial 

de Marituba. Não havendo mais 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, onze horas e vinte minutos deu por encerrada esta sessão ordinária 

convocando os senhores vereadores para sessões extraordinárias logo em seguida. 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 
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legais. Marituba/PA, 25 de abril 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 
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