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ATA DA 87ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

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

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2019. 

 

Aos trinta 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 ao Vereador Allan Besteiro que 

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

Ademir, Chica, Pastor Rodvaldo, João Pereira, Allan Besteiro, Boni, Salin, 

Manelzinho Rocha, Raí, Mello e Gilberto Souto. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha que fizesse a leitura de um 

texto bíblico. E quando eram, pontualmente, nove horas e vinte minutos, 

invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. 

Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse 

a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual informou que a Ata do dia 23 de maio de 

2019, encontra-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. 

Prosseguindo, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura do 

Expediente. Constatando não haver expediente a ser lido, no ensejo, o Senhor 

Presidente registrou a presença do Vereador Everaldo Aleixo, e justificou a 

ausência dos Vereadores Helder Brito e Raimundo Carneiro. Em seguida, franqueou 

a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da 

tribuna, o Vereador Pastor Ademir após saudar a todos os vereadores e demais 
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pessoas presentes na galeria, agradeceu a Casa, de forma carinhosa, distribuindo a 

todos a “Revista Renovação” da Igreja Universal em que fala dos diversos serviços 

e trabalhos executados pela missão evangelizadora que realiza no País, no que será 

também distribuindo a todos os pastores e pessoas da comunidade. Desejou a 

benção de Jesus a todos. Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi 

franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente, em seguida solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura 

da Matéria em Pauta: Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Marituba, 

referente ao exercício financeiro de 2010, Processo nº 1370012010-00, Acórdão nº 

32577 e Resolução nº 14181, responsável Sr. Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto, 

para ser encaminhado à Comissão de Finanças para análise e emissão de Projeto de 

Decreto Legislativo; 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 às 

Comissões de Justiça; de Educação e Saúde e de Obras Públicas e Terras, para 

análise e parecer; Projeto de Lei nº 167/2019, de autoria do Ver. Manelzinho 

Rocha, que Institui o Programa Municipal de Políticas para as Mulheres, e dá outras 

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

Projeto de Lei nº 168/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui no 

Município de Marituba a criação de “Ação Social e solidariedade” nas escolas 

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

Indicação nº 243/2019, de autoria do Ver. Salin, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie Títulos de Terras para a Comunidade dos Milagres, Bairro 

Pato Macho, para discussão e votação; Indicação nº 244/2019, de autoria do Ver. 

Salin, indicando que o Prefeito Municipal interceda junto a Celpa, solicitando poste 

de luz para a Comunidade dos Milagres, Bairro Pato Macho, para discussão e 

votação; Indicação nº 245/2019, de autoria do Ver. Salin, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie abastecimento de água na Comunidade dos Milagres, Bairro 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

3 

 

 

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 

Pato Macho, para discussão e votação; Indicação nº 249/2019, de autoria do Ver.  

Salin, indicando que o Prefeito Municipal providencie auxílio às famílias que por 

conta da erosão estão com suas casas “condenadas”, principalmente as que já foram 

vistoriadas pela Defesa Civil, que são em torno de 36 famílias, dando prioridade aos 

programas sociais tais como: Minha Casa Minha Vida, Cheque Moradia, 

Adiantamento de FGTS e acesso prioritário a Bancos, para discussão e votação; 

Requerimento nº 220/2017, 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 Vinte e Três de Junho, Bairro Santa 

Lúcia I, para discussão e votação; Requerimento nº 221/2017, 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 São 

Luiz, Bairro Santa Lúcia I, para discussão e votação; Requerimento nº 223/2017, 

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 Berlim, Bairro Bela Vista, para discussão e votação; 

Requerimento nº 224/2017, 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 Ipacaraí, Bairro Parque Verde, para 

discussão e votação; Requerimento nº 225/2017, 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 Segunda, Bairro Santa 

Lúcia II, para discussão e votação; Requerimento nº 911/2017, de autoria do Ver. 
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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 1ª Perimetral, 

Comunidade Campo Verde, para discussão e votação; Requerimento nº 912/2017, 

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 2ª 

Perimetral, Comunidade Campo Verde, para discussão e votação; Requerimento nº 

920/2017, 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 Seringueira, Comunidade Campo Verde, para discussão e votação; 

Requerimento nº 925/2017, 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 do Grupo, Bairro Uriboca, para discussão e votação; 

Requerimento nº 931/2017, 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 Vila Marajoara, Bairro Uriboca, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.214/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal designe ao setor competente a construção de um monumento em 

formato de uma bíblia na Praça da Bíblia, na Rua João Paulo II, Bairro Dom 
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Aristides, para discussão e votação; Requerimento nº 3.215/2019, de autoria do 

Ver. Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal viabilize junto às 

empresas competentes, a criação de uma linha de ônibus e micro-ônibus que possa 

atender as necessidades de locomoção dos moradores dos Bairros Riacho Doce e 

Bela Vista, para discussão e votação; Requerimento nº 3.222/2019, de autoria do 

Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a colocação de 

redes protetoras na quadra Coberta do residencial Viver Melhor Marituba, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.228/2019, de autoria do Ver. João Pereira, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a instalação de lixeiras na Quadra 

Coberta do residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.229/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a compra de um Raios-X Panorâmico para o 

Município de Marituba, para discussão e votação; Requerimento nº 3.230/2019, de 

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

construção ou adaptação no Hospital de Urgência e emergência para 10 leitos de 

UTI no Município de Marituba, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.231/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie compra de um Tomógrafo para o Município de Marituba, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.237/2019, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie, em caráter de urgência, uma 

vistoria técnica do Corpo de Bombeiros e outros órgãos competentes, no 

monumento do Menino Deus, na Praça Matriz, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.238/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano, a legalização dos ambulantes que estão espalhados ao 

longo do Residencial Viver Melhor Marituba, e adequação em local apropriado, 

para discussão e votação; Requerimento nº 3.239/2019, de autoria do Ver. Mello, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de um Centro 
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Comunitário no Residencial Viver Melhor Marituba, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.240/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie em caráter de urgência a reabertura da via que dá acesso ao 

Ginásio e a BR 316 pela Rua do Fio, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.241/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de Centro para eventos culturais no residencial Viver 

Melhor, 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, Mello, João Pereira, Everaldo Aleixo, Raí, Gilberto Souto, Pastor 

Rodvaldo, Allan Besteiro, Boni, Salin, e Manelzinho Rocha. Havendo quórum, o 

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

realizada no dia 23/05/2019, sendo aprovada por unanimidade. Na oportunidade, o 

Senhor Presidente, propôs aos demais pares que fosse encaminhada uma Moção de 

Pesar à família do Prefeito Mário Filho pelo falecimento do seu genitor, Mário 

Antônio Bíscaro, ocorrido em 27/05/2019, o que foi aceito. Passando à deliberação 

da matéria em pauta: Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Marituba, 

referente ao exercício financeiro de 2010, Processo nº 1370012010-00, Acórdão nº 

32577 e Resolução nº 14181. A matéria foi encaminhada à Comissão de Finanças 

para receber análise e emissão de Projeto de Decreto Legislativo; Projeto de Lei 

nº 158/2019, de autoria do Poder Executivo, foi encaminhado às Comissões de 

Justiça; de Educação e Saúde, e de Obras Públicas e Terras, para receber análise e 

emissão de parecer compartilhado, com a anuência dos Presidentes das respectivas 

Comissões; Projeto de Lei nº 167/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha foi 

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

168/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer; Indicações de autoria do Ver. Salin nºs 243, 244, 245 

e 249/2019, foram discutidas pelo autor que na tribuna agradeceu a Deus por mais 
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uma sessão neste dia onde discutem as ideias em que o Prefeito fará melhorias na 

Cidade.  Pediu aprovação de suas indicações, principalmente que seja 

providenciado a titularização da área denominada Comunidade dos Milagres 

localizada no Bairro Pato Macho, onde residem cerca de trezentas famílias e que 

precisam legalizar suas moradias, bem como pede que o Prefeito interceda junto a 

Empresa Celpa na colocação de postes de energia elétrica e tubulação para 

abastecimento de água potável, pois esta comunidade é muito carente dos benefícios 

sociais. Outro pedido é quanto ao auxílio às 36 famílias que por conta da erosão da 

Orla do Bairro São Francisco e União, estão com as casas desmoronadas e que as 

mesmas possam ser priorizadas aos programas sociais, tais como: Minha Casa 

minha Vida, Cheque Moradia e outros benefícios sociais que possam ser assistidas. 

Não havendo mais discussão e submetidos à votação, as indicações foram 

aprovados por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro 

nº 220, 221, 223, 224 e 225/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor 

das matérias; Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 911, 912, 920, 925 

e 931/2017, foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias; 

Requerimento de autoria do Ver. Pr. Ademir, nº 3.214/2019, não havendo 

discussão e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento de 

autoria do Ver. Allan Besteiro nº 3.215/2019, não havendo discussão e submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. João 

Pereira nº 3.222 e 3.228/2019, de autoria do Ver. João Pereira, não havendo 

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

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 3.229, 3.230 e 3.231/2019, 

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

unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 3.237, 3.238, 3.239, 

3.240 e 3.241/2019, não havendo discussão e submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente concedeu a 

palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. No que, o 
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Vereador Manelzinho Rocha na tribuna informou que visitou o posto de saúde do 

Conjunto Imperial que atende também o Bairro Nova Marituba, em busca da 

melhoria da saúde pública da comunidade, verificando junto com um enfermeiro se 

havia a presença de médicos, dentista, medicamentos e demais serviços, devendo 

retornar na próxima semana. Reforçou o convite aos Vereadores e a população para 

estarem presentes na Praça Matriz onde será realizado um ato de protesto em defesa 

de Marituba contra a situação deste “Lixão” que se encontra funcionando em caráter 

precário e sem nenhuma autorização. Destacou em seu último discurso, que a única 

forma de fechar este empreendimento é com a união desta cidade com a pressão 

população. Mais uma vez, pediu a presença de todos para dar um basta nesta 

situação. Aproveitou para convocar os membros da Comissão de Justiça para se 

fizer presentes logo mais para reunião em seu gabinete. Não havendo mais oradores 

inscritos e mais nada a ser tratado na ordem do dia. O Senhor Presidente aproveitou 

o ensejo e pediu que todos se façam presentes no Ato de repúdio a favor do 

fechamento do lixão. E quando eram precisamente, nove horas e cinquenta 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, 30 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-x- 
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