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ATA DA 85ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

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

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2019. 

 

Aos dezesseis 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, 

Pastor Ademir, Gilberto Souto, Manelzinho Rocha, Salin, Allan Besteiro, 

Raimundo Carneiro e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Pastor Ademir que fizesse a leitura de um texto bíblico. E quando eram, 

pontualmente, nove horas e sete 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 09 de maio de 2019, encontra-se nos cadernos dos 

Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, em seguida, 

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

Ofício nº 001/2019, do Diretório Municipal do Partido Verde, informando sobre a 

formação da Direção Municipal no município de Marituba, tendo como presidente o 

Senhor Raimundo do Socorro Lameira da Silva, informa também que o Vereador 

Raí passa a ser o líder do Partido Verde nesta Casa de Leis. Lido o Expediente, o 

Senhor Presidente franqueou a palavra, aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais Não havendo oradores inscritos, a palavra foi 

franqueada às Lideranças Partidárias no que pela Liderança do PV o Vereador 
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Raí após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores e pessoas presentes na Galeria, 

em nome do Partido Verde parabenizou a Igreja Assembleia de Deus pela sessão 

solene, muito bonita e proveitosa, realizada nesta Casa em comemoração aos 90 

anos de sua instalação em Marituba. Falou que a base da formação do ser humano é 

a Família, o Estado e a Igreja, e no que se refere às famílias, parabenizou-as pelo 

seu dia internacional comemorado neste dia quinze, pois é a estrutura da sociedade, 

assim como também foi comemorado o dia do “Assistente Social”, parabenizando a 

todos os profissionais de Marituba em nome da funcionária desta Casa a Sra. Maria 

das Dores e também extensivo a sua esposa que está se formando. Falou que mais 

uma vez assume a liderança do Partido Verde, sendo este um partido limpo e 

sobrevivente que veio da Europa para o Brasil fazer a defesa sustentável do meio 

ambiente. E em função disso, se manifestou quanto ao aterro sanitário no município 

e já observou que pelo visto irá ficar mais algum tempo, mesmo contra a vontade 

dos senhores vereadores desta Casa. Provavelmente,  dia 31 de maio, acontecerá a 

manifestação contrária a permanência do “lixão”, a empresa REVITA já se 

manifestou dizendo que não tem mais condições de continuar funcionando em 

Marituba. E desde já, este Vereador representante do Partido Verde estará à 

disposição para debater, discutir e achar soluções para este problema do “lixão”, 

bem como convida a todos que desejarem entrar no partido, deixando registrado o 

seu pedido, irá analisar e mostrar as diretrizes do partido em prol do 

desenvolvimento de Marituba. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente, no ensejo registrou a presença do Vereador Neneco, em seguida 

solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: 

Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a 

elaboração da LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 

2020 e dá outras providências, para ser encaminhado à Comissão de Finanças para 

análise e parecer; Projeto de Lei nº 161/2019, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, que Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na 

elaboração das Políticas Públicas da Primeira Infância e dá outras providências, 

para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de 
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Decreto Legislativo nº 002/2019, de autoria do Ver. Raimundo Lameira, que 

“Denomina a atual Rua 1º de Maio para Rua da Assembleia de Deus no Bairro 

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

Indicação nº 239/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie implantação de um parque ecológico e turístico, com 

esportes radicais e trilhas pela natureza, no refúgio de vida silvestre metropolitano 

da Amazônia, antigo Parque da Pirelli, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.202/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a aquisição de um veículo adaptado especial para o Centro 

Especializado de Reabilitação, no Bairro Centro, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.204/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie mudança da Lei do Conselho Municipal de Saúde 

do Município de Marituba, para discussão e votação; Requerimento nº 3.205/2019, 

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

implantação nas Unidades Básicas de Saúde programa de extensão de horário de 

funcionamento até às 22 horas no Município de Marituba, para discussão e votação; 

Indicação nº 223/2019, de autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito 

Municipal viabilize a aquisição de 50 (cinquenta) a 100 (cem) bandeiras oficiais do 

município para doação as escolas, associações, entidades e principalmente para os 

grupos culturais e esportivos, para discussão e votação; Indicação nº 224/2019, de 

autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito Municipal providencie junto à 

Secretaria de Saúde a contratação de médico geriatra para atender a população idosa 

na Rede Municipal de Saúde, para discussão e votação; Indicação nº 225/2019, de 

autoria do Ver. Mello, indicando que o Prefeito Municipal providencie junto a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente a aquisição de mudas e sementes da árvore 

denominada “Crotalária” (função de repelente natural contra insetos) para 

distribuição nas residências do município pelos Agentes Comunitários de Saúde, 

para discussão e votação; Indicação nº 236/2019, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, indicando que o Prefeito Municipal solicite junto ao Governo do Estado a 

implantação de uma unidade do PARÁPAZ, com foco na atenção às pessoas em 
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situação de vulnerabilidade e para a prevenção, redução e solução dos conflitos 

sociais por meio da inclusão e da disseminação da “Cultura de Paz”, nos Bairros 

União e São Francisco, para discussão e votação; Requerimento nº 3.208/2019, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, requerendo que este Poder Legislativo solicite 

junto a Fundação PARÁPAZ, a realização da Ação Cidadania em Marituba, para 

discussão e votação; Indicação nº 237/2019, de autoria do Ver. Salin, indicando 

que o Prefeito Municipal solicite implantação de abastecimento de água para a 

Comunidade Vai Quem Quer situada na Rua do Fio entre Viver Melhor Marituba e 

Novo Horizonte II, para discussão e votação; Indicação nº 238/2019, de autoria do 

Ver. Salin, indicando que o Prefeito Municipal solicite a reforma da escola Maria do 

Carmo, aumentando o muro e implantando centrais de ar nas salas, para discussão e 

votação; Requerimento nº 209/2017, 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 Santo Antônio, 

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

Requerimento nº 211/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de iluminação 

pública, limpeza de valas, meio fio e calçamento da Travessa Bom Sossego, 

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

Requerimento nº 212/2017, 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 da Paz, Residencial Jardim Visão, 

Bairro Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 213/2017, 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 do Quartel, Bairro Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 

214/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 
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Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio 

fio e calçamento da Avenida Primeira, conjunto Jardim Decouville, Bairro 

Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 892/2017, 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 Passagem Santa Marta, 

Bairro Novo Horizonte, para discussão e votação; Requerimento nº 893/2017, de 

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

serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção de luminárias, construção de 

meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Rua Dr. Moraes, Bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação; Requerimento nº 894/2017, 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 Travessa Natal, Bairro Decouville, para discussão e votação;  

Requerimento nº 895/2017, 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 Passagem Natal, Bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação; Requerimento nº 901/2017, 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 Santo Antônio, Bairro Novo Horizonte, para discussão e 

votação; Requerimento nº 2.638/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a borrifação de 
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inseticida através de “carro fumacê” para combater os mosquitos transmissores de 

doenças no Bairro Velho e Novo Uriboca, para discussão e votação; Requerimento 

nº 3.187/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

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

de valas, recuperação asfáltica, iluminação pública da Quadra 13 do Parque das 

Palmeiras, Bairro Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.189/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente curso de capacitação em Primeiros Socorros, 

habilitando os Servidores Municipais das ESF (Estratégia Saúde da Família), para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.191/2019, de autoria do Ver. Neneco, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, abertura de valas, recuperação asfáltica, 

iluminação pública, na Quadra 17 do Parque das Palmeiras, Bairro Decouville, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.192/2019, de autoria do Ver. Neneco, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

execução de serviços de limpeza, abertura de valas, recuperação asfáltica, 

iluminação pública da Quadra 18 do Conjunto Nova Marituba, 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 Raimundo Carneiro, Chica, João 

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

Rocha, Salin, Boni e Allan Besteiro. Havendo quórum, Em seguida, o Senhor 

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

realizada no dia 09/05/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Continuando, 

passou à deliberação da matéria em pauta:  Projeto de Lei nº 158/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a elaboração da LDO Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 2020, foi encaminhado à 

Comissão de Finanças para análise e parecer; Projeto de Lei nº 161/2019, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha, foi encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2019, de autoria do Ver. 
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Raimundo Lameira, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; 

Indicação de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 239/2019, não havendo discussão e 

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

Ver. Gilberto Souto nº 3.202, 3.204 e 3.205/2019, não havendo discussão e 

submetidos a votação em bloco foram aprovados por unanimidade; Indicações de 

autoria do Ver. Mello nº 223, 224 e 225/2019, foram retiradas de pauta por ausência 

do autor das matérias; Indicação de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 236/2019 

e Requerimento de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 3.208/2019, foram 

discutidos pelo autor, que na tribuna reforçou a efetividade do antigo PROPAZ que 

hoje é PARAPAZ e por funcionar num escritório provisório dentro do IESP é que 

agora pede seja implantado um polo nos Bairros União e São Francisco que são 

bairros que precisam de um espaço pacificador. Então, vem solicitar ao Governo do 

Estado faça a implantação de um polo e que este possa proceder a ações de 

cidadania juntos as comunidades, bem como futuramente se estenderá a outros 

bairros e que o mesmo proceda tão logo uma Ação Cidadania como está sendo feito 

em Belém sobre a direção da Sra. Pastora Ray Tavares. Motivo pelo qual pede 

apoio dos pares. No ensejo, o Vereador Salin na tribuna após as saudações de 

praxe, parabenizou o autor vereador Manelzinho Rocha em dar atenção a quem 

precisa e acha louvável pedir ao Governo Estadual que traga este projeto aos bairros 

União e São Francisco que tanto precisam de pacificação. Assim como, lembrou 

que já havia pedido um CRAS para aqueles bairros, sendo muito justo que este 

pedido saia do papel e interceda pela segurança do município com polícia 

pacificadora permanente para cuidar daqueles bairros, dando suporte para os demais 

bairros. Não havendo mais discussão e submetidos à votação foram aprovados por 

unanimidade; Indicações de autoria do Ver. Salin, nº 237 e 238/2019, foram 

discutidos pelo autor que na tribuna falou da necessidade das áreas de invasão do 

“Vai Quem Quer” na Rua do Fio entre Viver Melhor e Novo Horizonte II que 

precisam de água potável, assim como pede a reforma da escola Maria do Carmo, 

na pessoa de seu diretor professor Augusto que muito tem feito pela melhoria da 

educação no município. Precisam aumentar o muro e implantar as centrais de ar nas 
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salas de aula. E nada mais justo pedir a melhoria daquela escola que futuramente 

terá implantado o ensino médio. No ensejo o Vereador João Pereira parabenizou o 

Vereador Salin ressaltando que já esteve naquela comunidade pedindo ao prefeito a 

colocação de tubulação e implantação do sistema de água, no que, não foi 

implantada, naquela comunidade hoje chamada Jerusalém. Infelizmente o 

Executivo não quis desapropriar uma área de 10m por 10m para colocação da 

subestação. Mas este Vereador está lutando junto à comunidade para que esta área 

seja cedida e pediu o apoio do autor para a conclusão deste serviço em favor 

daquela comunidade. Não havendo mais discussão e submetidos à votação foram 

aprovados por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, nº 209, 211, 212, 213 e 214/2017, não havendo discussão e submetidos a 

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

Ver. Helder Brito nº 892, 893, 894, 895 e 901/2017, foram retirados de pauta por 

ausência do autor das matérias; Requerimentos de autoria do Ver. Neneco, nº 

2.638, 3.187, 3.189, 3.191 e 3.192/2019, não havendo discussão e submetidos a 

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, nove horas e cinquenta 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, 16 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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