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ATA DA 86ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

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

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2019. 

 

Aos vinte e três 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: Pastor 

Ademir, Chica, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, João Pereira, Raí, Salin, Boni, 

Manelzinho Rocha e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador João Pereira 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 16 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: MENSAGEM nº 03/2019, da Procuradoria Geral do Município de 

Marituba, informando que foram sancionados os seguintes projetos de lei: Projeto 

de Lei nº 095/2018, de autoria do Ver. Neneco, previamente aprovado por esta 

Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 434/2019, de 15 de janeiro de 

2019, que “Dispõe sobre notificar o despejo de resíduos sólidos em locais 
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inadequados no Município e dá outras providências”, Projeto de Lei nº 096/2018, 

de autoria do Ver. Neneco, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja 

Lei Municipal recebeu o nº 435/2019, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre 

punir o desperdício de água no Município de Marituba e dá outras providências”, 

Projeto de Lei nº 103/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, previamente aprovado 

por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 436/2019, de 15 de 

janeiro de 2019, que Dispõe a divulgação da relação dos medicamentos colocados à 

disposição da população pela rede municipal da Saúde, Projeto de Lei nº 115/2018, 

de autoria do Ver. Mello, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei 

Municipal recebeu o nº 437/2019, de 15 de janeiro de 2019, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das instituições bancárias disponibilizar espaço físico para descanso 

de idosos e portadores de deficiência física na área dos caixas eletrônicos no 

Município de Marituba e dá outras providências, Projeto de Lei nº 117/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja 

Lei Municipal recebeu o nº 438/2019, de 15 de janeiro de 2019, que Institui no 

Município de Marituba o diploma “Amigo do meio Ambiente”, Projeto de Lei nº 

120/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 439/2019, de 15 de janeiro de 2019, que 

Dispõe sobre incentivos a educação e melhoria de qualidade do ensino municipal 

criando a premiação Escola Nota 10 no Município de Marituba e dá outras 

providências, Projeto de Lei nº 071/2018, de autoria do Poder Executivo, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 

440/2019, de 15 de janeiro de 2019, que Altera parcialmente a redação do ANEXO 

ÚNICO da Lei Municipal nº 384, de 25 de agosto de 2017, no que tange aos 

requisitos necessários para o cargo de Guarda Municipal; MENSAGEM nº 

08/2019, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 131/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 
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450/2019, de 11 de abril de 2019, que Cria o Programa de Educação Profissional e 

Tecnológica, no âmbito do município de Marituba, denominado “Marituba 

Profissional”; OFÍCIO nº 088/2019, da Secretaria Municipal de Segurança Pública 

e Mobilidade Urbana – Diretoria de Trânsito – DIRETRAN, convidando os 

Senhores Vereadores para participarem do evento alusivo ao “MOVIMENTO 

MAIO AMARELO”, com Tema “No Trânsito, o Sentido é a Vida”, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Marituba por meio da Segmob/Diretran, na Praça Matriz de 

Marituba, no dia 30 de maio de 2019, de 08 horas às 12 horas; OFÍCIO nº 

532/2019, do Ministério Público do Estado do Pará, convidando para participar da 

audiência pública a se realizar no dia 24/05/2019, no auditório da EMATER, em 

Marituba, conforme edital em anexo. Lido o Expediente, o Senhor Presidente 

registrou a presença dos Vereadores Mello e Helder Brito,  franqueando a palavra, 

aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais concedendo a palavra a 

Vereadora Chica na tribuna após saudar a todos os presentes falou de suas 

atividades na semana, onde mais uma rua foi fechada em Marituba e coincidiu que 

neste mesmo dia protocolou um pedido para melhoria da Rua do Uriboca que está 

fechada por matos e buracos, bem como as Ruas da Sagrada Família e Marajoara 

onde tem pessoas que trabalham com hortifrútis com venda para o Ver-o-Peso e não 

conseguiam escoar a produção, pois as ruas estavam  intrafegáveis, assim como, a 

rua de acesso ao Restaurante Terra do Meio, tanto pela Rua Uriboca quanto pela 

Rua São Cristóvão, na Alça Viária, não conseguia acesso devido à lama e buracos. 

Pediu ao Líder de Governo que encaminhasse e agilizasse o seu pedido ao 

Secretário de Obras, assim como ao Secretário de Planejamento que venha a 

secretaria desta Casa para de fato saber dos requerimentos que são feitos pelos 

quinze vereadores. O correto é a comunidade ser avisada do que será feito e não 

aguardar que ainda venham solicitar por melhorias. Desde o início do ano, os 

cadernos das sessões estão cheios de requerimentos e indicações como prova de que 

os vereadores trabalham independente dos diversos pedidos de outros pares. Em 
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aparte o Vereador João Pereira falou que é muito triste, quando o Vereador está 

nas ruas e recebe as cobranças da população pela falta de execução das obras, 

porém se as Secretarias trabalhassem unidas e fizessem a sua parte na temática da 

necessidade de cada pedido, não haveria tantas reclamações. Há de ser verificada a 

eficácia e eficiência de cada Secretaria Municipal e que os vereadores possam 

interagir com as mesmas. Retomando a Vereadora Chica falou que de fato as 

Secretarias deveriam cumprir suas tarefas e interagir com a Secretaria maior de 

Planejamento. Registrou o seu convite para no dia 24 as 09h00hs no auditório da 

EMATER se fazerem presentes na reunião para discutirem o encerramento do 

“Lixão”. E as pessoas que estão sofrendo de perto as consequências se façam 

presentes, pois estarão na reunião os representantes do Ministério Público de Belém, 

Ananindeua e Marituba. Os vereadores desta Casa também se façam presentes para 

apoiar a Empresa que está propondo fechar o serviço de coleta. Concluiu pedindo 

que todos se façam presentes na reunião. Por sua vez o Vereador Manelzinho 

Rocha na tribuna após saudar a todos os presentes aproveitou o ensejo para 

informar que foi convidado pelo Ministério Público, como representante da 

Comissão desta Casa para se fazer presente na audiência pública. E ao avaliar essa 

situação, notou que no dia anterior no Bairro Centro, onde reside, estava com cheiro 

podre, mesmo fechando portas e janelas o mau cheiro era muito forte, imaginou as 

pessoas que moram as proximidades do lixão. Estendeu o convite aos demais pares, 

pois é importante apoiarem, ainda mais que a Promotora Dra. Ana, a única que está 

defendo Marituba, pois os demais já foram comprometidos com os interesses de 

Belém e Ananindeua. Lembrou que o empreendimento funciona sem licença 

ambiental, sem alvará de funcionamento e já tiveram valores bloqueados. O que 

está faltando é a união desta Casa com a população e fazer uma grande pressão 

popular. A comunidade unida tem força para fechar este empreendimento. Esta 

Casa precisa deixar de lado sua bandeira política e usar de responsabilidade como 

representante do legislativo em apoiar este movimento. Em aparte, o Vereador 
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Raimundo Carneiro falou de que é necessário o bom censo e não consegue 

entender como esta empresa funciona sem licenças. O que falta é responsabilidade 

daqueles que permitiram a instalação desta empresa e assumissem este problema 

para si. O Ministério Público deveria cobrar daqueles que concederam erradamente 

a licença e já não se manifestam, dando as costas para o assunto. Se fosse uma 

empresa que gerasse emprego e renda para o município o Ministério Público já teria 

fechado, como o caso da Plastibel e Belemzão. Mas como é o lixão, ninguém 

assume nada. Reafirma que a solução é radicalizar e o povo se manifestar nas ruas. 

Agradeceu pelo aparte. Concluiu o Vereador Manelzinho Rocha falando que 

infelizmente falta interesse político de Belém e Ananindeua em apresentar 

propostas relevantes. A única forma é a pressão popular já que não tem mais a 

competência legal em fechar este empreendimento e que nenhuma vez está Casa foi 

consultada, infelizmente passaram por cima do Legislativo e Executivo Municipal. 

A solução é a pressão popular no dia 31 de maio e por isso pede o apoio de todos.  

Neste momento o senhor presidente suspendeu a sessão para checagem do som no 

plenário e decorridos três minutos a sessão foi reaberta. Dando prosseguimento a 

palavra foi concedida nos pronunciamentos iniciais ao Vereador Raí na tribuna 

após saudações de praxe, disse que a Vereadora Chica tem toda razão quanto aos 

Bairros São Francisco, São João, Uriboca e tantos outros que precisam da ação 

“Tapa Buraco”. Todos são sabedores que o tempo chuvoso deste ano, foi ingrato e o 

volume de chuvas foi muito forte, pois as ruas estão deploráveis, mas devem ter a 

convicção do bom senso, pois não tem como fazer o serviço enquanto estiver neste 

período chuvoso. Falou que o Secretário de Planejamento Sr. Antônio Coutinho já 

esteve em reunião com a comunidade local. Como os vereadores são os maiores 

conhecedores da situação dos bairros,  não será do dia para a noite a implantação 

dos serviços. Todos os dias os vereadores estão nas ruas, portanto, estão cientes das 

necessidades comunitárias, porém precisam ter paciência para que o Executivo 

esteja em busca de soluções não só para resolver “in loco”, mas também na busca 
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de recursos para cumprir o orçamento. Os vereadores precisam estar aliados ao 

Executivo em pedir o melhor e por sua vez irá colocar em prática assim que 

possível. Em aparte, o Vereador João Pereira falou que precisam ter a sensatez de 

que nem sempre chove e não dá para deixar os serviços de reparos para depois. 

Acha que não podem ficar esperando a chuva passar deixando as ruas intrafegáveis, 

pois não há como esperar a chuva parar, pois as vias de grande movimentação 

precisam de serviços de manutenção constantemente, não somente com serviços 

paliativos e sim serviços constantes de manutenção e não podem deixar as ruas 

ficarem intrafegáveis. A culpa é sempre do Vereador e a resposta do Executivo é 

fazer um planejamento constante. Retomando o Vereador Raí falou que o trabalho 

está sendo feito em tarefas e é público e notório que certos serviços também 

dependem de outras entidades, como o caso do conjunto Melhor Viver Marituba em 

que a Cosanpa não concluía o seu serviço, impedindo que a prefeitura terminasse o 

da Secretaria de Obras. Entende que deva ter harmonia e união entre os poderes e 

no sentido de manter uma boa relação entre pedir e fazer, sendo que o debate 

político deva ser em prol da melhoria do município para seus habitantes. Concluiu 

agradecendo pela oportunidade de esclarecer. Não havendo mais oradores inscritos, 

a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias no que pela liderança do PSD 

Vereador Salin após saudar a todos, primeiramente agradeceu a Deus por ter a 

oportunidade nesta Casa em discutir as ideias dos Vereadores, e demonstrou sua 

felicidade citando, em 2011 ter pedido uma escola de tempo integral para o Bairro 

Decouville, onde 2012 começou a obra em 2014 foi concluída. No que parabenizou 

o Prefeito Mário Filho pela inauguração da escola nos moldes de primeiro mundo, 

sendo mais uma creche a pedido deste Vereador, uma missão cumprida. O vereador 

não reforma e nem constrói, mas sim pedi para que as obras sejam feitas. Em cinco 

mandatos de Vereador atuante é preocupado com o povo, principalmente no Bairro 

Decouville e que durante seu mandato foram cinco escolas solicitadas e realizadas. 

Pediu que os alunos e pais cuidassem da escola com carinho, que orgulhosamente 
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fora pedido por este Vereador. Em aparte o Vereador Pastor Ademir parabenizou 

o autor juntamente com o Prefeito, pois há muita necessidade de escolas em 

Marituba, há muitas famílias que precisam levar seus filhos para terem uma 

educação de qualidade e Marituba está dando exemplo para um Brasil que está com 

a educação doente. Mas os vereadores precisam estar de mãos dadas. Concluiu o 

Vereador Salin agradecendo e externando que continuará com boas ideias em favor 

de uma melhor educação para o município. Por inscrição, pela Liderança do PV o 

Vereador Raí após saudar a Mesa Diretora, demais vereadores e pessoas presentes 

na Galeria, em nome do Partido Verde endossou as palavras do Vereador Salin na 

questão da educação, pois ficou muito feliz neste mês de maio pela grande 

quantidade de inaugurações e diversas obras estão em andamento, apesar das 

dificuldades, a população está acompanhando, principalmente as inaugurações dos 

postos de saúde, como o da agrovila São Pedro que vai atender a demanda de outros 

Bairros como o Beija-Flor, Nova Marituba, Jardim Imperial e vai fazer que o 

atendimento à saúde se estendesse a outros Bairros daquela região. Falou da sua 

felicidade para com o Governador Helder e a Deputado Elcione Barbalho que 

vieram inaugurar a creche de qualidade no Bairro Beija-Flor, com método 

Montessori de ensino, voltada para as crianças do município. Apesar das 

dificuldades em iniciar a obra devido à ilegalidade da documentação do imóvel, da 

falta de verbas, que foi realocada para outros serviços emergenciais. Foram 

inúmeras as dificuldades que foram vencidas e aquele projeto foi concluído com 

sucesso. Quem dera poder obter no orçamento outros recursos para construção de 

outras creches nos demais bairros do Pato Macho, União, Uriboca, Almir Gabriel, 

Centro, onde os pais pudessem deixar seus filhos com segurança. Os vereadores vão 

continuar pedindo aos Deputados e Senadores para que olhem por uma educação de 

base de qualidade, um ensino fundamental e médio com qualificação técnica e 

assim chegar à universidade. Precisam ter Deus, a família e a educação como base 

formadora as nossas crianças, sendo estes os fatores fundamentais para a formação 
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de um futuro cidadão. Em aparte o vereador João Pereira parabenizou pela 

estrutura da creche inaugurada e quem dera todas às demais futuramente possam ter 

o mesmo padrão de qualidade, mas frisou a necessidade do investimento da 

educação e que seja investido não só na base, mas em todas as demais fases. 

Infelizmente para o nosso Presidente Bolsonaro os estudantes são “idiotas”, não 

sendo isso o que desejamos, mas as universidades conhecem sua realidade social e 

infelizmente o Presidente desconhece o real sentido de uma educação de qualidade. 

Concluiu o Vereador Raí falando que apesar de discordar do nobre par, as 

dificuldades de se implantar uma educação de qualidade dependem de recursos. 

Falou das dificuldades das ruas de Marituba, mas que assim que parar as chuvas as 

ruas serão concluídas. Outro assunto é quanto o dia 31 de maio em que Marituba 

será liberada do Maldito “Lixão”, pedindo que os vereadores possam participar com 

suas lideranças comunitárias e a população de Marituba. Fez um apelo a todos que 

possam estar presentes na manifestação e que levem suas famílias e amigos e todos 

juntos possam dizer “Não” a este empreendimento maldito. Disse que em toda 

profissão existem os dois lados, bons e ruins profissionais e não podem generalizar, 

devem separar o joio do trigo. Como esta Câmara, dentre tantas, é referência no 

Estado do Pará quanto a sua prestação de contas. Há Estados que não sabem usar os 

seus recursos e são julgados por tantos outros. O Presidente foi eleito pelo povo e 

merece o devido respeito, então devemos ter consciência que ele também é um 

cidadão e tem o direito de andar de bermuda ou de externar a sua opinião. Cada um 

tem o direito de expor a sua vontade. Agradeceu o apoio de todos os vereadores. Por 

sua vez pela liderança do Partido Solidariedade o Vereador Mello na tribuna falou 

do triste pronunciamento do Presidente Bolsonaro no qual desclassifica a classe 

política, sendo a mesma o problema atual do País, porém este cidadão Presidente 

passou sua vida toda como Deputado Federal, tendo filhos Senador e Vereador. Já 

que a classe política não presta, porque ele foi internado no melhor Hospital público 

de São Paulo e não foi para um particular, ainda mais, não tinha sequer assumido o 
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cargo de Presidente da República, um demagogo, hipócrita e covarde que fala mal 

do País, utilizando uma falsa moralidade. Sugeriu a formulação de uma nota de 

repúdio, como vereador eleito pelo povo, ficou indignado e ofendido por está 

manifestação. Deixou claro que não é santo, mas age dentro da legalidade e não 

deve nada a ninguém, responde um processo, mas não por tráfico ou corrupção, 

apenas um falso abuso de poder, em doar cestas básicas, em ajudar pessoas. Disse 

que é digno de seu mandato em favor do povo que o elegeu. E aí, vem um 

Presidente ofender a classe Política Brasileira. Não deseja o mal a ele, mas sim que 

ele tenha sucesso e leve o País para frente, pois está tudo muito parado. Em aparte 

o Vereador Raí disse que os políticos não são somente parte do problema e sim da 

solução, pois sendo eleitos pela legalidade através de partidos, muitos antigos e 

outros novos, os políticos tem consciência que fizeram parte do problema, mas 

precisam ser a solução. Em aparte o Vereador João Pereira fez uma apologia 

positiva, pois acredita que muitos que votaram no Bolsonaro estão se arrependendo, 

e quanto ao comentário do Vereador Raí, reconhece que os políticos devam 

contribuir, não com politicagem, mas reconhecer o direito do cidadão e não deva 

ficar amarrado as classes políticas e sim respeitar o mandato dado pelo povo, 

buscando soluções.  E se for necessário mexer na classe politica, assim o faça, desde 

que não ofenda a classe educacional como o fez chamando-os de idiotas. Concorda 

com a nota de repúdio. Concluiu o vereador Mello dizendo que ninguém é igual, 

não é porque outro não o fez, e que também não vá fazer. O Ministério Público 

virou a berlinda em investigar a vida do político, e não faz o que deveria fazer, 

como o caso da empresa de energia elétrica que persegue o pobre consumidor 

enquanto seus acionistas estão milionários como exemplo da Celpa, assim como a 

falsidade na fabricação de medicamentos que estão circulando no mercado, médicos 

que não tem capacidade de exercer a profissão, entre outros assuntos. Portanto o 

Ministério Público não faz o seu serviço e fica atrás dos políticos sem necessidade. 

Pediu que esta Casa oficializasse e enviasse a Presidência da República uma nota de 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

10 

 

 

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 

repúdio quanto ao seu pronunciamento, assim como fez a Assembleia do Estado do 

Mato Grosso. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente, no 

ensejo justificou a ausência dos Vereadores Pastor Rodvaldo e Neneco, em seguida 

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

Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e o 

Parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 434, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe 

sobre notificar o despejo de lixos em locais inadequados no Município e dá outras 

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

Projeto de Lei nº 147/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e 

dispositivos da Lei nº 435, de 15 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre punir o 

desperdício de água no Município e dá outras providências”, para ser encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 148/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e dispositivos da Lei nº 436, de 15 

de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre a divulgação dos medicamentos colocados à 

disposição da população na Rede Municipal de Saúde”, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 149/2019, de autoria 

do Poder Executivo, que Altera a ementa e o art. 2º da Lei nº 437, de 15 de janeiro 

de 2019, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias 

disponibilizarem espaço físico para descanso de idosos e portadores de deficiência 

física, na área dos caixas eletrônicos, no Município de Marituba”, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer, Projeto de Lei nº 

150/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 

438/2019, de 15 de janeiro de 2019, que Institui no Município de Marituba o 

Diploma “Amigo do Meio Ambiente”, para ser encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer; Projeto de Lei nº 151/2019, de autoria do Poder Executivo, 

que Altera a ementa e dispositivos da Lei nº 439, de 15 de janeiro de 2019, que 

“Dispõe sobre incentivos à Educação e melhoria de qualidade do ensino municipal, 

criando a premiação ESCOLA NOTA 10, no Município de Marituba”, 
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acrescentando-lhe cláusula de vigência, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 152/2019, de autoria do Poder 

Executivo, que Altera o art. 1º e suprime a cláusula de revogação generalizada da 

Lei nº 440, de 15 de janeiro de 2019, que “Altera a redação do ANEXO ÚNICO da 

Lei Municipal nº 384, de 25 de agosto de 2017, no que tange aos requisitos 

necessários para o cargo de Guarda Municipal”, para ser encaminhado à Comissão 

de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 153/2019, de autoria do Poder 

Executivo, que Altera o artigo 3º e lhe acrescenta o inciso V, que dispõe sobre a 

composição do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, da Lei nº 069/2000, de 

24 de agosto de 2000, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer; Projeto de Lei nº 162/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera o 

Inciso XXVII do art. 4º da Lei nº 302, de 23 de dezembro de 2014, para ser 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 

163/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a alteração integral da 

Lei Municipal nº 120/2003, que alterou a Lei nº 076/2001, que institui o Conselho 

Municipal de Saúde de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer; Projeto de Lei nº 164/2019, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, que Institui, no âmbito do Município de Marituba, a rede de atenção às 

pessoas com esquizofrenia e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 165/2019, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha, que institui a Política de Prevenção à Violência contra 

os Educadores nas escolas no Município de Marituba e cria o Disque-Denúncia 

contra agressões aos educadores e dá outras providências, para ser encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 166/2019, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui as avaliações periódicas semestrais dos 

prédios escolares no Município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer; Indicação nº 223/2019, de autoria do Ver. Mello, 

indicando que o Prefeito Municipal viabilize a aquisição de 50 (cinquenta) a 100 
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(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 240/2019, de 

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

junto ao Governo do Estado audiência para tratar de investimentos no município de 

Marituba, para discussão e votação; Requerimento nº 210/2017, 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 

Boa Esperança, Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e 

votação; Requerimento nº 215/2017, 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 Jardim Decouville, 

Conjunto Jardim Decouville, Bairro Decouville, para discussão e votação; 

Requerimento nº 217/2017, 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 Terceira Travessa, Conjunto Jardim 

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

218/2017, 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 Segunda Travessa do Conjunto Jardim Decouville, Bairro 

Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 219/2017, 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 Avenida 

Segunda, 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 
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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 3.210/2019, 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 07 do Conjunto Nova Marituba, Bairro 

Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 3.211/2019, 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 06 do Conjunto Nova Marituba, próximo o 

gás João Urubu, Bairro Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.207/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a divulgação da Lei Municipal dos Benefícios Eventuais do Município 

de Marituba, para que a população possa ter conhecimento dos seus direitos, para 

discussão e votação; Indicação nº 241/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

indicando que o Prefeito Municipal estabeleça diretrizes para instalação de alerta de 

segurança sobre assaltos nos veículos que realizam transporte público municipal, 

para discussão e votação; Requerimento nº 3.213/2019, de autoria do Ver. Pr. 

Ademir, requerendo que o Prefeito Municipal designe um prédio no Bairro Centro, 

para instalação da Câmara Municipal, tornando-a de fácil acesso a população, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.217/2019, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal viabilize um Centro Público 

Especializado no tratamento de feridas crônicas no município de Marituba, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.218/2019, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal viabilize junto à empresa competente 

o aumento da frota de ônibus que atenda as necessidades do Bairro Dom Aristides e 
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Pedreirinha, 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 Pastor Ademir, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Raí, Chica, Mello, 

João Pereira, Helder Brito,  Allan Besteiro,  Boni,  Salin, e Manelzinho Rocha. 

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

Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 16/05/2019, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Continuando, passou à deliberação da matéria em 

pauta: Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a 

ementa e o Parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 434, de 15 de janeiro de 2019, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 

147/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e dispositivos da Lei 

nº 435, de 15 de janeiro de 2019, foi encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer; Projeto de Lei nº 148/2019, de autoria do Poder Executivo, que 

Altera a ementa e dispositivos da Lei nº 436, de 15 de janeiro de 2019, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 

149/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e o art. 2º da Lei nº 

437, de 15 de janeiro de 2019, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer, Projeto de Lei nº 150/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera os 

artigos 1º e 3º da Lei nº 438/2019, de 15 de janeiro de 2019, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 151/2019, de autoria 

do Poder Executivo, que Altera a ementa e dispositivos da Lei nº 439, de 15 de 

janeiro de 2019, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; 

Projeto de Lei nº 152/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera o art. 1º e 

suprime a cláusula de revogação generalizada da Lei nº 440, de 15 de janeiro de 

2019, que “Altera a redação do ANEXO ÚNICO da Lei Municipal nº 384, de 25 de 

agosto de 2017, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; 

Projeto de Lei nº 153/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera o artigo 3º e 
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lhe acrescenta o inciso V, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal da 

Alimentação Escolar, da Lei nº 069/2000, de 24 de agosto de 2000, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 

162/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera o Inciso XXVII do art. 4º da 

Lei nº 302, de 23 de dezembro de 2014, foi encaminhado à Comissão de Justiça 

para análise e parecer; Projeto de Lei nº 163/2019, de autoria do Poder Executivo, 

que Dispõe sobre a alteração integral da Lei Municipal nº 120/2003, que alterou a 

Lei nº 076/2001, que institui o Conselho Municipal de Saúde de Marituba, foi 

encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 

164/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer; Projeto de Lei nº 165/2019, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer; 

Projeto de Lei nº 166/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha foi encaminhado 

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

nº 223, 224 e 225/2019, não havendo discussão e submetidas a votação em bloco, 

foram aprovadas por unanimidade; Indicação de autoria do Ver. Manelzinho Rocha 

nº 240/2019, foi discutida pelo autor que na tribuna pediu ao Prefeito Mário Filho 

solicite junto ao Governo do Estado uma audiência para pedir mais investimentos 

para o município, sendo de fundamental importância, haja vista Marituba ter sido 

castigada pelo governo passado do PSDB, havendo uma carência de investimentos, 

pois apesar de ser um município pequeno, mas com grande número populacional. 

Nada mais justo, Marituba, já que se uniu ao governo atual para o eleger com 

maioria, o Governador Helder Barbalho conceda ao município mais investimentos 

como o está sendo feito por Ananindeua e Belém. Precisam interceder junto ao 

Executivo que agende o quanto antes esta audiência. Não havendo mais discussão e 

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

Ver. Raimundo Carneiro, nº 210, 215, 217, 218, 219/2017, não havendo discussão e 

submetidos a votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; 
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Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 892, 893, 894, 895 e 901/2017, 

não havendo discussão e submetidos a votação em bloco, foram aprovados por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 3.210 e 3.211/2019, 

foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias; Requerimento de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, nº 3.207/2019, não havendo discussão e submetido 

a votação, foi aprovado por unanimidade; Indicação de autoria do Ver. Pr. Ademir, 

nº 241/2019, não havendo discussão e submetida a votação, foi aprovada por 

unanimidade; Requerimento de autoria do Ver. Pr. Ademir,nº 3.213/2019, foi 

retirado de pauta por solicitação do autor; Requerimentos de autoria do Ver. Allan 

Besteiro nº 3.217 e 3.218/2019, 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, onze 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, 23 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 
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