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ATA DA 93ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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: Raimundo Carneiro, Chica, Gilberto Souto, Raí, Allan 

Besteiro, Boni, Salin e Manelzinho Rocha. 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 dois minutos, invocando o nome de Deus, 

deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, oportunamente, o Senhor 

Presidente registrou a presença dos Vereadores Pastor Rodvaldo e Pastor Ademir, 

solicitando, em seguida, ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão anterior, o qual informou que a Ata do dia 08 de agosto 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: Convite, da Escola 

Municipal de Educação Infantil e Fundamental Centro Educacional Frei Galvão, 

convidando os senhores Vereadores da Câmara Municipal de Marituba, para 

participarem do grande evento cívico de desfile escolar comunitário que será realizado 

no dia 03/09/2019 (terça-feira), com inicio às 08:00 horas na Pracinha do bairro Nova 

União e terá as participações das seguintes escolas: Creche São Francisco, Portal do 

Saber, Otília Begot, Frei Galvão, Luz e Vida e Dom Calábria. Na sequência, o Senhor 
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Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. 

Não havendo oradores inscritos nos pronunciamentos iniciais, a palavra foi franqueada 

às Lideranças Partidárias. Não havendo oradores inscritos nas lideranças partidárias, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta: Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça; de Finanças; 

de Educação, Saúde e Assistência Social; e de Obras Públicas e Terras, 

respectivamente, nº 153/2019; nº 026/2019; nº 010/2019 e nº 007/2019, sobre o Projeto 

de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo, que Cria e delimita 20 bairros, com 

definição de delimitação dos bairros no Município de Marituba, Estado do Pará, Projeto 

de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 174/2019, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, Projeto de lei nº 175/2019, de autoria do Ver. João Pereira, 

Requerimento nº 234, 235, 236, 237 e 238/2017, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, Requerimentos nº 939, 941, 942, 944 e 945/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito, Requerimentos nº 3.305, 3.306, 3.307 e 3.308/2019, de autoria do Ver. Neneco, 

Requerimento nº 3.310 e 3.311/2019, de autoria do Ver. João Pereira, Requerimentos 

nº 3.313 e 3.314/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, Indicações nº 275, 279 e 

280/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha.   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, 

Raimundo Carneiro, Chica, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Boni, Raí, 

Manelzinho Rocha, Pastor Ademir, João Pereira, Mello e Neneco. Havendo quórum, o 

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

realizada no dia 08/08/2019, sendo aprovada por unanimidade. Passando à deliberação 

da matéria em pauta: Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça; de 

Finanças; de Educação, Saúde e Assistência Social; e de Obras Públicas e Terras, 

respectivamente, nº 153/2019; nº 026/2019; nº 010/2019 e nº 007/2019, sobre o Projeto 

de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo, que Cria e delimita 20 bairros, com 

definição de delimitação dos bairros no Município de Marituba, Estado do Pará, A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, Projeto 
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de Lei nº 067/2018, de autoria do Poder Executivo, que Cria e delimita 20 bairros, com 

definição de delimitação dos bairros no Município de Marituba, Estado do Pará, A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª 

discussão e 1ª votação; Projeto de Lei nº 174/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que 

Institui o Reconhecimento de Caráter Educacional e Formativo do Jiu Jitsu e Muay Thai, 

permitindo a celebração de parcerias para inserção nos estabelecimentos da rede pública 

de ensino de Marituba, e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de Justiça, 

para análise e parecer, Projeto de lei nº 175/2019, de autoria do Ver. João Pereira, que 

Institui no Município de Marituba, o Dia Municipal de visibilidade Lésbica e de luta 

contra o Feminicídio e Lesbocídio e dá outras providências, foi encaminhado à 

Comissão de Justiça, para análise e parecer, Requerimentos de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro nº 234/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem Val, no Bairro Santa 

Lúcia II, nº 235/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de 

serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, 

asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Oswaldo Melo, no Bairro Santa Lúcia II, nº 

236/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de 

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

meio fio e calçamento da Rua do Covão, no Bairro Santa Lúcia II, nº 237/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de iluminação 

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

embloquetamento de concreto, meio fio e calçamento da Alameda Diana, no Bairro 

Santa Lúcia II, nº 238/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua Igarapé da Mata, Bairro 

Mirizal, perímetro entre a Rua Primeiro de Maio e Rua Alfredo Calado. As matérias 

foram submetidas à discussão e votação em bloco, por solicitação do autor, sendo 

aprovados por unanimidade, Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 939, 
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941, 942, 944, 945/2017. Foram retirados de pauta por ausência do autor das matérias. 

Requerimentos de autoria do Ver. Neneco, nº 3.305/2019 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie, junto ao setor competente, a instalação de lixeiras no canteiro da 

Rua Fernando Guilhon, nº 3.306/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal 

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

valas, recuperação asfáltica, iluminação pública da Rua Hemengarda, bairro Decouville, 

nº 3.307/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao setor 

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

iluminação pública da Rua 03 de abril (Usina), Estrada da Pirelli, bairro Decouville, nº 

3.308/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao setor 

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

iluminação pública da Rua da Sagri, bairro Boa Vista. As matérias foram submetidas à 

discussão e votação em bloco, por solicitação do autor, sendo aprovadas por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. João Pereira nº 3.310/2019 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie que seja estendido o Projeto Natal dos 

Sonhos 2019 para a Rua do Fio, no Bairro Novo Horizonte e nº 3.311/2019 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie que seja estendido o Projeto Natal dos Sonhos 

2019 para a Rua Boulevard das Águas, no Residencial Viver Melhor Marituba, foram 

discutidos pelo autor que na tribuna ratificou seus requerimentos tendo em vista que em 

Marituba as ações tem sido centralizadas na praça matriz Menino Deus, porém o 

município possui Bairros distantes, que precisam de mais atenção. E o projeto Natal dos 

Sonhos, no clima de Natal, atraem pessoas por sua iluminação e atrações diferenciadas, 

motivo pelo qual pede que o projeto seja estendido a outros bairros. Não havendo mais 

discussão as matérias foram submetidas à votação em bloco, por solicitação do autor, 

sendo aprovadas por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 

3.313/2019 - requerendo que providencie a substituição das lâmpadas, da rua  Padre 

Romeu entre a rua Raimundo Santana Barbosa e rua Pedro Mesquita e nº 3.314/2019 - 

requerendo que providencie instalação de bocal e lâmpadas nos postes existentes, na rua 

Prosperidade, com rua Renascer no bairro São João. As matérias foram submetidas à 
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discussão e votação em bloco, por solicitação do autor, sendo aprovadas por 

unanimidade; Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, nº 275/2019 - indicando 

que o Prefeito Municipal solicite, junto ao Governo do Estado, a implantação de uma 

Unidade do PARÁPAZ, com foco a atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade e 

para a prevenção, redução e solução dos conflitos sociais por meio da inclusão e da 

disseminação da “Cultura de Paz”, no Bairro Almir Gabriel, nº 279/2019 - indicando que 

o Prefeito Municipal  construção um Hospital Infantil na rede Municipal, nº 280/2019 -

indicando que o Prefeito Municipal solicite a construção do terminal de ônibus no “final 

de linha” na Avenida João Batista, no bairro Almir Gabriel. As matérias foram 

submetidas à discussão e votação em bloco, por solicitação do autor, sendo aprovadas 

por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente, em seguida, franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais concedendo a palavra ao 

Vereador João Pereira após saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores e pessoas na 

galeria falou que se preocupa com as politicas públicas do município e torce que as 

mesmas sejam de fato implementadas. Aproveitando para lembrar sobre a 10ª 

Conferencia de Assistência e Desenvolvimento Social do Município que aconteceu 

recentemente no IESP, porém esta Casa não se fez presente porque não foi convidada, 

sendo a mesma interessada em participar, na pessoa de seus Vereadores. Motivo pelo 

qual pede que a Mesa peça ao Executivo, mais atenção quanto aos eventos de interesse 

público desta Casa. Outro assunto é quanto seu pedido através de Projeto de Lei nº 

175/2019, que no atual momento, a grande massa populacional neste Governo Bolsonaro 

precisa da inclusão social. O projeto visa criar o Dia Municipal de visibilidade lésbica e 

de luta contra o feminicídio e lesbocídio onde teve a oportunidade de participar neste 

último domingo da segunda caminhada LGBT, juntamente com o Vereador Mello, onde 

participaram cerca de dez mil pessoas, infelizmente no ano passado houve o descaso da 

policia militar, pois houve muitos assaltos na caminhada, já neste ano, tiveram o devido 

apoio da policia militar, no que registrou o seu elogio quanto a sua presença fazendo a 

segurança do evento. Concluiu dizendo que seu projeto irá beneficiar a inclusão social 

no município. Na sequência, a Vereadora Chica na tribuna após as saudações de praxe, 
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falou da situação da população de Marituba onde esteve presente junto ao Ministério 

Público para ter ciência do que esta se passando quanto ao processo do lixão, que depois 

do acordo feito, não foi mais passado quanto ao assunto. Então ao procurar o “Fora 

Lixão” e ficaram sabendo que a Dra. Ana Maria Magalhães está se afastando do caso por 

motivo de férias e quem a substituirá será novamente a Dra. Marcela Cristhine de Mello. 

Neste mês de agosto o Fórum voltou a funcionar, com reuniões em todas as segundas 

feiras para cobrar o TAC que foi firmado, tanto que o tratamento do gás já começou a ser 

feito, e o odor amenizou 70%, chegaram mais duas máquinas de osmose para tratamento 

do chorume, porém esta sendo feito um desmatamento ao redor do lixão, e se o 

Governador do Estado através da SEMMA liberar mais uma área para estender o lixão, 

por certo terão mais consequências do que hoje. Quem sofrerá será a população. No 

próximo ano terão novas eleições e os três municípios envolvidos terão novos gestores e 

até tentarem buscar novas soluções o Desembargador irá dilatar o prazo mais uma vez e 

os problemas continuarão, como a falta de médicos nos postos de saúde, sem o amparo 

do Governo do Estado e do município. O prefeito de Marituba disse que está sanado o 

problema de médicos, porém não é verdade, ainda mais os moradores do Bairro São João 

com problemas respiratórios, como também nos Bairros Santa Clara, Bela Vista, os 

postos de saúde destes bairros que estão sem Clinico médico e especialista, ficam longe 

da UPA e do hospital de Urgência e Emergência. Perguntou como ficarão sem 

dermatologistas, otorrinos e demais especialistas, já que o município tem a parceria do 

Governador Helder Barbalho e da Deputada Michelle Begot esposa do Prefeito, porque 

não procurar melhor atender a população nos postos de saúde. Não fala mais, nem na 

infraestrutura que antes, as ruas do município eram só lama e agora poeira. Falta mais de 

um ano para terminar esta gestão, o que ficará para o próximo gestor, questionou. Não 

poderão esperar sentados, precisam cobrar do poder público e dos secretários. Faz-se de 

esquecidos e não enviam os convites a esta Casa porque esta Vereadora irá cobrar. 

Desejou que os nobres companheiros que forem reeleitos ou os novos possam estar 

presentes nas conferencias e demais eventos em beneficio deste município. Pediu que 

esta Casa pudesse cobrar ao Executivo os convites de todos os eventos feitos no 
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município, e possam pedir junto ao Governador Helder Barbalho que olhe melhor pelo 

município. Parabenizou a Pastora Ray pelo projeto “ParaPaz” que vai ser feito dentro 

dos Bairros União e São Francisco e espera que seja estendido aos demais bairros como 

Santa Clara, São João, Canaã e Riacho Doce. Em seguida o Vereador Raí na tribuna 

após cumprimentar a todos, falou que reconhece as dificuldades do município, sendo 

impossível fazer uma administração de forma isolada. E exatamente pensando nesta 

visão, que hoje irão participar de uma reunião com o Governador para tratar dos 

problemas do município como os de infraestrutura, saúde, segurança e tantos outros, que 

por sinal, aproveitou o ensejo para convidar a todos a irem à escola Dom Calábria e 

prestigiarem a implantação do programa “TerPaz” que visa combater a insegurança 

pública e dar suporte - a população nas imediações – nas áreas da segurança, educação, 

cultura, saúde. Este programa fará com que a população seja contemplada nas suas 

necessidades. Inicialmente o programa será voltado para os bairros São Francisco, 

União, Novo Horizonte e Bairro Novo e que futuramente irá ser estendido aos demais 

bairros. O País está atravessando um momento de transição, com muitos problemas, mas 

tem certeza que os vereadores deste município irão trabalhar incansavelmente para 

melhorar as condições deste município. Concluiu convidando novamente os presentes a 

irem prestigiar a implantação do Programa Território de Paz. Agradeceu a presença de 

todos. Não havendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente registrou a presença do 

Vereador Helder Brito e não havendo  mais nada a ser tratado na ordem do dia, deu por 

encerrada esta sessão ordinária, quando eram, precisamente, nove horas e quarenta 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, 22 de agosto 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- 
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