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ATA DA 94ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Aos vinte e nove 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: Chica, 

Manelzinho Rocha, João Pereira, Allan Besteiro, Boni, Salin, Pastor Ademir e 

Raimundo Carneiro. 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 dez minutos, invocando o nome de Deus, deu por aberta 

a presente sessão ordinária. Continuando, oportunamente, o Senhor Presidente 

registrou a presença do Vereador Pastor Rodvaldo, solicitando, em seguida, ao 

Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata do dia 22 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: Ofício nº 002/19-PDT, do 

Partido Democrático Trabalhista, Direção Municipal de Marituba, encaminhando 

Edital de Convocação para escolha do Diretório que será realizada no dia 31 de 

agosto de 2019, com início às 08 (oito) horas e encerramento às 12 (doze) horas, na 

CASA DE RECEPÇÃO D’PAULA, sito a Rua do Fio nº 85, próximo à loteria Bairro 
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Novo. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais concedendo a palavra ao Vereador 

Manelzinho Rocha na tribuna após saudar a Mesa Diretora e demais vereadores 

presentes, falou do resultado da audiência que tiveram com os agentes de endemias e 

o Prefeito Mário Filho, no que intercedeu em busca de melhorias para esta categoria 

que tanto serve as famílias de Marituba na busca da saúde do município, 

principalmente no controle de dengue, malária, chagas, etc. Infelizmente devido à 

burocracia do país, onde houve uma alteração legislativa, foi suprimido o vale 

transporte dos agentes comunitários, impossibilitando a Prefeitura de Marituba a 

fazer o pagamento, apesar de não ser de responsabilidade da prefeitura, no que a 

legislação anterior autorizava o repasse do custeio do vale transporte, o qual este ano 

foi subtraído. Houve a mudança da nomenclatura do repasse e a classe ficou mais de 

um ano sem receber o beneficio. Em reunião, chegaram num acordo de que há 

possibilidade na legislação de repassar esse transporte junto à Secretaria de Finanças 

sem que afete o orçamento do município, e a classe possa receber, bem como 

também foi discutido a questão de material de trabalho, uniforme, no que estarão 

recebendo novos equipamentos, bicicletas e outros itens que serão entregues aos  

agentes de endemias e consequentemente será estendido também aos agentes 

comunitários de saúde. Então, registrou a melhoria nas condições de trabalho dos 

agentes e consequentemente será uma melhoria na saúde do município. Por inscrição 

o Vereador Pastor Ademir após saudar a todos os vereadores falou que participou 

de uma reunião sobre a segurança pública no município, para que seja elogiada e bem 

vista, até porque existe uma comprovação de que existe uma diminuição na 

quantidade de óbitos. As pessoas falam mal, porém também há fatos bons a serem 

considerados. A segurança esta melhorando no município e precisam reconhecer esta 

melhoria. Pediu as bênçãos de Deus a todos os presentes. Por sua vez o Vereador 

Salin após as saudações de praxe, agradeceu por mais uma sessão em que serão 

aprovadas matérias em prol do município. Agradeceu o empenho do Vereador 
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Manelzinho Rocha em acompanhar os pedidos dos agentes comunitários de saúde, 

lembrando que no passado intercedeu junto ao Prefeito para que os agentes 

recebessem o teto salarial alinhado ao teto nacional. No mês de junho deste ano falou 

nesta tribuna do convite a ser candidato a Prefeito, porém ficou de pensar e se 

aconselhar junto à população, mas neste dia deixa registrado que será pré-candidato 

ao cargo de prefeito de Marituba nas próximas eleições, haja vista estar a 35 anos 

neste município participando de todos os movimentos de pré-emancipação para 

criação do mesmo, assim como tem um bom trabalho na criação de dezesseis bairros 

na época das invasões, hoje chamada de ocupações e como eleito em cinco mandatos, 

pediu em projeto, a criação de oito escolas beneficiando a população, já na área da 

saúde foram quatro postos de saúde, criados nos bairros Viver Marituba e Santa 

Lúcia II. As pessoas que estão presentes nesta sessão, estão cientes do que este 

Vereador vem fazendo em prol desta população, bem como pediu por instalação de 

sistemas de água potável para vários bairros. É o vereador que mais pede emprego 

para os trabalhadores deste município. Irá falar nas redes sociais que seu “slogan” 

será “cuidar das pessoas”. Pediu que os munícipes pudessem escolher um candidato 

que realmente conheça a cidade e cuide da população. Portanto deixou claro que será 

candidato a prefeito de Marituba, pois é um vereador atuante e em agradecimento a 

população que o elegeu nestes anos, continuará comprometido com a população, 

motivo pelo qual pede o apoio de todos. No ensejo o Vereador João Pereira após 

saudar a Mesa Diretora, demais Vereadores e a população presente na galeria, falou 

que seu mandato é pautado no social, trabalhando nas ruas e atendendo crianças, 

adolescentes, idosos e grupos que precisam de uma atenção especial, através de 

projetos, montam ações que vão de encontro às necessidades dos mais carentes. 

Levanta essa bandeira devida sua origem ser pelo social, no que durante onze anos 

trabalhou na instituição dos Pobres Servos da Divina Providência e como vereador 

não poderia abandonar a base do trabalho social, e acompanha desde a emancipação 

do município que há pessoas de bem e caridosas que vieram de longe, de outros 
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países, com carinho, prestar apoio e solidariedade ao município. A maioria das 

políticas públicas desenvolvidas em Marituba foram realizadas por essas pessoas. 

Neste dia recebeu a triste notícia do falecimento da senhora Enrica Cavegnagi, 

presidente da Associazione Amici di Don Aristide Pirovano que foi fundada após a 

morte de Dom Aristides com o único objetivo de contribuir com a Congregação dos 

Pobres Servos da Divina Providência para a continuidade das atividades 

Educacionais, Sanitárias e Sociais de Marituba. E a senhora Enrica juntamente com o 

senhor Gino Farina a frente da Associazione, realizaram muitas ações nesses anos e 

ainda hoje estão sendo feitas nas escolas Dom Calábria, São José e Nossa Senhora da 

Paz, escola Dom Aristides Piróvano, bem como a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré 

recebeu o salão Paroquial; o CESM a estrutura da Fazendinha Esperança, as 

construções das Creches Nossa Senhora de Nazaré e São Francisco, laboratórios de 

Informática para as escolas, equipamentos para os laboratórios de enfermagem no 

CEPDAP e doações de diversas casas para famílias desabrigadas. O hospital recebeu 

o Mamógrafo, o primeiro arco cirúrgico, os primeiros computadores do ambulatório, 

os primeiros equipamentos automatizados de bioquímica e hematologia do 

laboratório, entre outros. Registrou o seu pedido de pesar pelo falecimento desta 

grande benfeitora nascida na Itália e que em muitas das vezes promovia bingos e chás 

da tarde para angariar fundos para Marituba. E mesmo após seu falecimento o 

Instituo Pobres Servos irá continuar o seu trabalho junto há Marituba que muito deve 

a esta benfeitora que doou sua vida ao trabalho social e a melhoria das políticas 

públicas neste município. Agradeceu a presença de todos. Não havendo mais 

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

Projeto de Lei nº 172/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, Requerimentos 

nº 239, 240, 243, 245 e 246/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 
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Requerimentos nº 939, 941, 942, 943 e 944/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, 

Requerimento nº 3.317/2019, de autoria do Ver. Pr. Ademir, Requerimentos nº 

3.320,  3.321, 3.322, 3.323 e 3.324/2019, de autoria do Ver. Neneco, Indicação nº 

282/2019, 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 Pastor Ademir, Mello, Raimundo Carneiro, Everaldo Aleixo, Chica, João 

Pereira, Raí, Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Helder Brito, Boni, Salin e 

Manelzinho Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente justificou a ausência do 

Vereador Neneco e submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária 

realizada no dia 22/08/2019, sendo aprovada por unanimidade. Passando à 

deliberação da matéria em pauta: 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 em 2ª discussão e 2ª votação, Projeto de 

Lei nº 172/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, que Institui o Programa 

Municipal de Prevenção às Doenças nos Profissionais no âmbito da Rede Municipal 

de Ensino de Marituba e dá outras providências, foi encaminhado à Comissão de 

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

Carneiro nº 239/2017 - 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 Vinte e Nove de Maio, 

no Bairro Mirizal, nº 240/2017 - 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 Castanheira, no Bairro 

São Francisco, nº 243/2017 - 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 Oeste, Bairro São 
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Francisco, perímetro entre Travessa Santo Amaro e Rua Leste, nº 245/2017 - 

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 Sete de Setembro, Bairro São Francisco, 

perímetro entre Rua Treze de Outubro e Rua da Mangueira e nº 246/2017 - 

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 Travessa da Assembleia, Bairro São 

Francisco. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, por 

solicitação do autor, sendo aprovadas por unanimidade; Requerimentos de autoria 

do Ver. Helder Brito nº 939/2017 - 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 Vinicius de 

Moraes, Comunidade Guarasuco, nº 941/2017 - 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 São Pedro, Comunidade Guarasuco, nº 942/2017 - 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 Severo, Comunidade Guarasuco, nº 943/2017 - 

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 Bárbara, Comunidade Guarasuco 

e nº 944/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 
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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 Vila Nova – 

Comunidade Guarasuco. As matérias foram submetidas à discussão e votação em 

bloco, por solicitação do autor, sendo aprovadas por unanimidade; Requerimento de 

autoria do Ver. Pr. Ademir nº 3.317/2019 - requerendo que o Prefeito Municipal, 

através da Secretaria de Saúde, realize “Campanha de Prevenção e Conscientização 

da Síndrome ou Transtorno do Pânico”. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. 

Neneco, nº 3.320, 3.321, 3.322, 3.323, 3.324/2019, foram retirados de pauta por 

ausência do autor da matéria, Indicação de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, nº 

282/2019 - indicando que o Prefeito Municipal disponibilize na Rede Municipal de 

Saúde assistência psicológica e social aos alunos vítimas de bullying. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta, 

o Senhor Presidente, em seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Não havendo oradores inscritos, constatou não haver mais 

nada a ser tratado na ordem do dia, deu por encerrada esta sessão ordinária, quando 

eram, precisamente, nove horas e quarenta e sete 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, 29 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-x-x-x-x  
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