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ATA DA 89ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

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

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 

2019. 

 

Aos treze dias do mês de junho 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: 

Gilberto Souto, Allan Besteiro, Boni, Salin, Manelzinho Rocha e Pastor Ademir. 

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 

dez 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 06 

de junho 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: Ofício 086/2019, da Comissão Administrativa de 

Moradores do Residencial Bem Viver, convidando os Senhores Vereadores para 

participarem de uma reunião no referido Residencial, no dia 18 de junho de 2019, 

onde serão tratados assuntos e problemas relacionados à Comunidade; foram 

convidados também para a reunião os seguintes órgãos: SESAN, SEHAB, SEURB, 

SESAU e SEMUTRAN, do Município de Ananindeua e a Secretaria de Obras de 
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Marituba. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores inscritos, a 

palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças 

inscritas, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a 

Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 169/2019, de autoria do Ver. 

Allan Besteiro, “Concede ao Servidor Público Municipal o direito de folga 

remunerada para fins de realização de exames oncológicos preventivos objetivando 

incentivar as Campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul” (encaminhamento 

para à Comissão de Justiça); Indicação nº 251/2019, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal crie programa de atendimento médico 

direto nas escolas municipais (para discussão e votação); Indicação nº 252/2019, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro, indicando que o Prefeito Municipal providencie a 

inserção da Disciplina Libras como primeira língua no currículo das escolas 

municipais, assim, estabelecendo o direito relativo à inclusão da pessoa com 

deficiência (para discussão e votação); Indicação nº 260/2019, de autoria do Ver. 

Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie, através do 

órgão competente, substituir as lâmpadas de filamento por lâmpadas de LED do 

conjunto de iluminação pública da Praça da Bíblia, Bairro Dom Aristides (para 

discussão e votação); Requerimento nº 915/2017, 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 Estrada Aracanga, 

Comunidade Campo Verde (para discussão e votação); Requerimento nº 916/2017, 

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 Sexta, Comunidade Campo Verde (para discussão e votação); Requerimento 
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nº 921/2017, 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 Aracanga, Bairro Uriboca (para discussão e votação); Requerimento nº 

923/2017, 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 

Alameda Vida Nova, 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 

Passagem Ana Lúcia, Bairro Uriboca (para discussão e votação); Requerimento nº 

3.233/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie ampliação do Posto de Saúde Adalúcio Calado, no Bairro Dom 

Aristides (para discussão e votação); Requerimento nº 3.234/2019, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie distribuição 

de Mapas dos Bairros nas escolas e nas repartições públicas (para discussão e 

votação); Requerimento n٥ 3.235/2019, de autoria do Ver. Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie reforma do CRAS Gedovar 

Nazzari, na Avenida João Paulo II, Bairro Dom Aristides (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 Salin, Chica, Gilberto Souto, 

Allan Besteiro, Boni, Manelzinho Rocha, Pastor Ademir e Helder Brito. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia 06/06/2019, sendo aprovada por unanimidade. 
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Passando à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 169/2019, de 

autoria do Ver. Allan Besteiro. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça 

para receber análise e parecer; Indicações de autoria do Ver. Allan Besteiro nº 251 

e 252/2019. Por solicitação do autor, as matérias foram submetidas à discussão e 

votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Indicação nº 260/2019, de 

autoria do Ver. Manelzinho Rocha. A matéria foi submetida à discussão e votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito 

nº 915, 916, 921, 923 e 931/2017. Por solicitação do autor, as matérias foram 

submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto nº 3.233, 3.234 e 3.235/2019. 

Por solicitação do autor, as matérias foram submetidas à discussão e votação em 

bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Não 

havendo oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, o Senhor 

Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária, quando eram, precisamente, 

nove horas e vinte e cinco minutos. 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, 13 de Junho de 2019 - 

26º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 23º ano da Emancipação. x-x 

 

Ver. José Bonifácio Viana Barroso 
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