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ATA DA 95ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

Aos cinco dias do mês de setembro 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; e na 

Terceira Secretaria, o Vereador Manelzinho Rocha. Composta a Mesa Diretora, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Manelzinho Rocha que fizesse a verificação de 

quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Gilberto Souto, João Pereira, Pastor 

Rodvaldo, Raí, Everaldo Aleixo, Chica, Raimundo Carneiro, Pastor Ademir, Manelzinho 

Rocha, Salin e Boni. 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 e dois minutos, invocando o nome de Deus, deu por 

aberta a presente sessão ordinária. Oportunamente, o Senhor Presidente registrou a 

presença dos Vereadores Helder Brito e Neneco, bem como dos Vereadores do 

Município de Goianésia do Pará, Valdir da Carvoeira (PHS), Welliton Urbano (PDT) e 

Eduardo Tropical (PMN). Na ocasião, o Vereador Helder Brito compôs a Mesa Diretora 

dos Trabalhos assumindo a Segunda Secretaria. Continuando, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Helder Brito que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que a Ata do dia 29 de agosto de 2019, encontra-se nos cadernos dos Senhores 

Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, solicitou ao Vereador Helder Brito 

que fizesse a leitura do Expediente: Ofício nº 012/2019 – COMAM, do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente de Marituba, solicitando a esta Casa de Leis a indicação de 

um membro titular e um suplente para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente 
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de Marituba, na condição de Conselheiro Representante do Poder Legislativo Municipal 

para o biênio 2019-2021, a indicação deverá ser feita até o dia 20 de setembro de 2019, 

atos de Nomeação e Posse serão praticados entre os dias 23 a 27 do presente mês. 

Convite da U.E – Abrigo João Paulo II, convidando os Senhores Vereadores para a 

inauguração da reforma dos Blocos: 1º Feminino e Masculino, Administrativo e 

Ambulatorial, que será realizada no dia 06 de setembro de 2019 (sexta-feira), às 10 horas 

no Auditório do Abrigo. Convite do COMEM, CMAE e CMFUNDEB, convidando os 

Senhores Vereadores para participarem da inauguração da Casa dos Conselhos, que será 

realizada no dia 10 de setembro de 2019 (terça-feira), às 09 horas, na Casa dos 

Conselhos, na Rua João Paulo II, nº 08, Bairro Dom Aristides. Na sequência, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. 

Fazendo uso da palavra, o Vereador Manelzinho Rocha após saudar a todos falou sobre 

o que vem ocorrendo no empreendimento habitacional Viver Melhor Marituba no que se 

refere à qualidade da água distribuída pela Cosanpa. Segundo informações da 

comunidade este problema é antigo, e que, inclusive, já foram realizados diversos 

serviços e melhorias pela Cosanpa, porém o problema persiste. A comunidade já buscou 

diálogo com diversas autoridades, da Cosanpa e da empresa Direcional, as quais ficam 

num jogo de “empurra-empurra” quanto à responsabilidade na solução do problema. 

Acrescentou que a comunidade está cansada de reclamar do valor elevado cobrado nas 

contas de água. Com isso, resolveram fechar a BR 316 para chamar a atenção das 

autoridades para o descaso com os referidos moradores. Informou que, em conversa com 

algumas lideranças, propôs que os mesmo procurassem o Ministério Público para que o 

mesmo tomasse providências. Destacou que adentrou com solicitação junto ao Governo 

do Estado do Pará, através da Cosanpa para que as devidas providências sejam tomadas 

em caráter de urgência para que a população de Marituba tenha melhor qualidade na 

prestação de serviço de abastecimento de água potável, tendo em vista que seja de 

responsabilidade da Cosanpa esta questão. Ressaltou que no final das contas algumas 

pessoas culpam os Vereadores ou o Poder Executivo Municipal pela má qualidade no 
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serviço de abastecimento de água. Propôs que seja formada uma comissão para ir até a 

Cosanpa cobrar as melhorias necessárias na qualidade de prestação dos serviços de 

abastecimento de água potável no Residencial Viver Melhor Marituba, assim como para 

os demais empreendimentos e Bairros deste Município. Considerou que seja necessário 

dar celeridade na solução deste problema da água, deixar a politicagem de lado e unir 

forças com a comunidade para que suas demandas sejam atendidas. Finalizou solicitando 

o apoio dos pares pela aprovação de suas matérias. Por sua vez, o Vereador Helder 

Brito na tribuna após saudar a todos externou a sua felicidade pelos debates levantados 

nesta Casa, no que vem acompanhando o serviço da Cosanpa, inclusive com a população 

local, onde o Ministério Público deu um prazo de 90 dias para a empresa sanar o 

problema. Portando, precisam cobrar as melhorias dos serviços, haja vista o maior 

problema ser das construtoras que executaram as obras nestes locais. A rede de 

abastecimento estava obstruída deixando o problema para a Cosanpa solucionar, na qual 

vem se empenhando em atender, inclusive na falta de água do conjunto dos Eucaliptos 

em que foram, as tubulações, totalmente mal instaladas. Diante das dificuldades, vem 

cobrando diariamente a qualidade de água. Os empreendimentos como da Direcional não 

agiram corretamente. Os vereadores devem, sim, cobrar da Cosanpa, porém, mais ainda 

das construtoras que se instalaram de forma precária e entregaram as obras ao município 

de qualquer forma. Devem fazer uma audiência pública chamando esses responsáveis 

pelos empreendimentos, chamar as pessoas a se comprometerem e assumir seus erros 

dando um retorno à população, senão a cobrança recairá nos Vereadores. Pediu o apoio 

dos pares para a realização da audiência pública. No uso da palavra, a Vereadora Chica, 

após as saudações de praxe, reportou-se mais uma vez à questão do “Lixão”, tendo em 

vista que alguns Bairros de Marituba acordaram com forte odor oriundo do aterro 

sanitário. No que se refere ao problema da água, destacou que não seja privilégio do 

Residencial Viver Melhor Marituba, mas também no Bairro Beija Flor; algumas 

residências do Centro de Marituba, entre outros com a mesma dificuldade de falta de 

água potável. Informou que adentrou com solicitação para que a Cosanpa possa resolver 
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os problemas referentes à questão da falta de água, acrescentando que, em resposta, a 

Cosanpa disse que no prazo de 30 a 90 dias o problema seria resolvido. Questionou sobre 

a possibilidade de os moradores aguardarem um prazo tão longo se a água seja um bem 

precioso para seus afazeres, principalmente, para higiene pessoal, além de outras 

necessidades no uso da água potável, cozinhar, lavar roupa e louças. Ressaltou que as 

pessoas assalariadas não possuem condições de comprar água mineral para realizarem 

tais atividades de casa. Imaginem aquelas que estão desempregadas ou que dependem do 

Programa Bolsa Família, ou ainda dos empreendimentos ou famílias que não possuem 

poços artesianos e dependem diretamente da água encanada fornecida e distribuída pela 

Cosanpa. Outros que sofrem com este situação sejam os cadeirantes. Considerou que seja 

necessário encaminhar ofício à Cosanpa para que a mesma tome providências urgentes. 

Salientou que a empresa Direcional também tem a sua parcela de culpa e com prazo para 

resolver, pois a partir da entrega dos empreendimentos a responsabilidade passa a ser do 

Município de Marituba. Disse que a BR 316 também foi fechada por Mototaxistas deste 

Município e que ainda não conseguiram credenciamento para poderem trabalhar de forma 

legalizada. Informou que conversou com o representante do Departamento de Trânsito de 

Marituba solicitando o credenciamento dos mesmos. Disse que recebeu uma cartilha com 

informações sobre a regulamentação, legislação e documentação para a regularização de 

mototaxistas junto ao referido departamento. Declarou acreditar que a maior parte desta 

categoria esteja trabalhando de forma irregular, citando que muitos pais de família não 

encontrando alternativa de trabalho, alugam uma moto e vão à luta do pão de cada dia 

trabalhando como mototaxista, com poucos recursos, inclusive, para pagar as taxas de 

regularização de imediato. Acrescentou que a categoria de mototaxista está solicitando da 

JARI – Junta Administrativa de Recursos e Infrações, o Plano de Trafego e o projeto de 

implantação do referido órgão neste Município, sendo informada pela direção do órgão 

que a JARI já está funcionando no Município de Marituba apesar de estar sendo feito 

ainda o seu planejamento. Destacou que não existe nenhum registro da JARI de Marituba 

nos órgãos regulamentadores, ou seja, também está trabalhando de forma irregular. 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

                                                                                                                                                                                                      

5 

 

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 

 

Registrou que a categoria quer apenas trabalhar sendo importante que os Vereadores 

abracem esta causa, destacando ainda que a categoria já adentrou com solicitação no 

Ministério Público para o cancelamento das multas aplicadas desde o mês de março de 

2019, tendo em vista que muitas notificações ou multas eram indevidas, segundo a 

categoria, em nota do próprio gestor municipal, as multas emitidas até o mês de março, 

seriam isentadas em virtude de atraso dos correios. Porém, não houve esta isenção, pois 

as mesmas continuaram sendo cobradas, inclusive com vencimento para o dia 09/09/19. 

Considerou que esta Casa de Leis precisa agir e verificar de que forma a situação possa 

ser resolvida junto ao Departamento de Trânsito de Marituba quanto à questão das 

multas. Informou que durante a manifestação houve depredação de uma viatura do 

referido departamento, mas não sabe como no outro dia apareceram três viaturas 

danificadas. Disse que vândalos que se aproveitaram da situação para depredar as 

viaturas, acrescentando que inocentes foram presos levando a culpa pelo referido ato, e 

que já estão aguardando a audiência de custodia para verificar o que será feito, inclusive 

para identificar os verdadeiros culpados diante das gravações de imagens por celular e 

pelas postagens feitas em rede social. Alertou que se for para fazer um protesto pacífico 

sem vandalismos, podem contar com esta Vereadora. Aproveitou para parabenizar o novo 

batalhão de polícia que se fez presente no dia de ontem nas manifestações da 

“Direcional” e dos “Mototaxistas” na Rua do Uriboca, no que prestaram um bom serviço 

com segurança e diálogo. Registrou o seu apelo para que esta Casa faça uma 

documentação encaminhando para a Cosanpa sobre a questão da água nos Conjuntos 

construídos pela empresa Direcional, bem como a que seja distribuída para os demais 

Bairros, citando como exemplo, os moradores do Bairro Centro que sofrem com a falta 

de água, assim como, buscar soluções para a questão das multas aplicadas e 

regulamentação de Mototaxistas para que a comunidade tenha um serviço de qualidade e 

seguro dentro das normais e legislação. Com a palavra, o Vereador Pastor Ademir após 

saudar a Mesa Diretora e demais Vereadores, inclusive os que visitam esta Casa e a 

população que prestigia essa Sessão. Fez um apelo às autoridades de Marituba para que 
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possam interceder quanto ao péssimo serviço no abastecimento de água nos conjuntos 

Bem Viver Marituba e tantos outros que precisam usufruir de uma água de qualidade, 

como falaram os vereadores que o antecederam e não podem deixar a população sem 

uma resposta, pois ninguém vive sem água e a população carente é a que mais sofre, por 

não ter condições de pagar por um serviço de qualidade. Pediu que todos possam ajudar e 

resolver esse problema. Pediu as bênçãos de Deus a todos os presentes. Na sequência, o 

Vereador Salin após as saudações iniciais agradeceu primeiramente a Deus por mais 

esta sessão ordinária que busca beneficiar a população deste Município, reportando-se 

aos seus antecessores, no que se refere à questão da má qualidade da água distribuída 

neste Município, informando que foi autor de projetos solicitando a implantação do 

sistema de abastecimento de água para os Bairros Novo, Novo Horizonte, União e São 

Francisco, inclusive, propondo junto a Cosanpa que os moradores pagassem apenas uma 

taxa pela prestação do serviço de água encanada, e o mesmo deveria ser feito no 

Residencial Viver melhor Marituba, do Programa Minha Casa Minha Vida, programa 

voltado para pessoas de baixa renda. Considerando um absurdo a cobrança no valor de 

trezentos reais para este tipo de empreendimento. Enquanto este Vereador paga vinte e 

três reais pelo serviço. Declarou que nunca foi convidado para participar de reunião no 

Viver Melhor Marituba, mas foi autor de projeto solicitando à Cosanpa a cobrança de 

taxa para as pessoas de baixa renda residentes no referido residencial. Disse aos 

mototaxistas que sempre trabalhou em prol da referida categoria, tendo, inclusive, votado 

favoravelmente pela criação da categoria de mototaxistas no Município de Marituba, 

ressaltando que não seja contrário as manifestações e que está à disposição para discutir 

sobre todos os interesses de qualquer classe de trabalhadores. Reportou-se aos moradores 

do Bairro Santa Clara, dizendo que esta semana esteve realizando uma visita ao Bairro, 

destacando que foi de sua autoria o projeto de desapropriação da área, bem como o 

posteamento para a iluminação pública, citando que, na época, foi chamado três vezes no 

Ministério Público citado como invasor de terras ou por ter mandado invadir, sendo tudo 

esclarecido. Destacou que continua lutando na defesa da população deste Município. 
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Disse que esteve presente nas obras de desobstrução e abertura de vias no Uriboca, 

abrindo acesso aos moradores e condutores de veículos as vias principais, é o retorno do 

pagamento dos impostos. Finalizou dizendo que ano que vem seja ano eleitoral e a 

população sabe quem trabalha e quem não trabalha. Não havendo mais oradores inscritos 

nos pronunciamentos iniciais, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. No 

que, o Vereador Raí, líder do PV, após saudar a Mesa Diretora e todos os presentes, 

inclusive a imprensa local. Falou que a profissão de moto-taxista é uma profissão digna, 

que presta um serviço razoável a população, levando o sustento de suas famílias e 

merecem respeito dos Vereadores desta Casa, que são representantes da população. 

Exatamente por esse motivo possam receber uma comissão para entender o que está 

acontecendo e através do dialogo chegar a uma conclusão, por que já está provado que 

através da violência e do enfrentamento não poderão chegar a nenhum lugar. Então, 

registrou seu pedido para que após a sessão possam receber uma comissão da categoria e 

saber a sua demanda, dentro do entendimento, como disse a Vereadora Chica, fazer o 

certo e não o errado, que possam interceder junto aos órgãos competentes para resolver o 

problema. Em aparte, o Vereador Everaldo Aleixo falou que vem lutando por esta 

categoria desde o início de sua implantação no Município de Marituba, questionou 

quanto a cobrança absurda de multas, considerando uma imensa covardia o que estão 

fazendo em Marituba, com os trabalhadores, inclusive os mototaxistas. Falou que apesar 

de não ter sido convidado na última manifestação, irá sempre ajudar no que for possível 

para que esta classe seja respeitada. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí 

falou que independente de bandeira partidária, esta Casa precisa ser unida e tentar achar 

uma solução e alternativas. Outro assunto é quanto à distribuição de água nos 

empreendimentos da Direcional, que é um problema generalizado em toda Marituba, seja 

no Bairro Centro, São Francisco, São João, Pedreirinha ou Dom Aristides. A água 

potável em Marituba é um problema sério, pois é uma cidade com maior número de 

poços artesianos. A água tem que ser um projeto coletivo, pois os vereadores são também 

atingidos neste processo, onde nenhuma ação por parte do governo Estadual foi tomada 
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para resolver este problema na questão do saneamento de Marituba, como exemplo, no 

Bairro Nova União que não tem água, entretanto existe uma tubulação colocada pela 

Cosanpa em meados de 2006 ou 2008 para atender a demanda e até então a Cosanpa não 

apresentou mais nenhum projeto de expansão de abastecimento. Já no Bairro São 

Francisco ainda sobrevive de um poço doado e construído na época da Deputada Izane 

Monteiro o qual foi implementado pela UFPA através do “Projeto Pomar”. Portanto, 

devem se unir e cobrar do Governo Estadual um projeto de expansão para Marituba. Os 

projetos da Empresa Direcional, no Minha Casa Minha Vida, foram feitos a três porradas. 

Ela recebeu recursos para implementar o correto e nada foi feito. O problema caiu na 

costa dos Vereadores. Outro assunto é quanto o “Dia da Amazônia, comemorado neste 

dia 5 e infelizmente a Amazônia esta no meio de uma disputa politica mundial. Ao fazer 

uma reflexão, antes de Cabral chegar ao Brasil, assim como ingleses, franceses e tantos 

outros, o índio já estava aqui num celeiro de ervas e já exploravam o local e a 500 anos 

do descobrimento, já haviam várias tribos a serem defendidas. O interesse oculto nas 

manifestações sobre a Amazônia é de cunho econômico e financeiro,  como o  Emmanuel 

Macron que é o palatino em defesa do pulmão do mundo, sendo a Amazônia, motivo de 

estar na mídia mundial. Em um estudo comprovado de que o oxigênio gerado pela 

Amazônia é consumido pela própria floresta e os demais lugares do mundo é consumido 

dos oceanos. Já na Polinésia Francesa foram instaladas 196 bombas atômicas a nível de 

experiência, assim como o Tahiti  quando houve o terremoto, a França não deu a mínima 

e quem foi acudi-los foi o Brasil. A Guiana Francesa vive na miséria e o Macron não está 

nem aí. Portanto, devem abrir os olhos, pois a Amazônia é o bem maior do Brasil que 

visa tirar o país da miséria. As manifestações internacionais nada mais são de interesses 

políticos. Em aparte, o Vereador Pastor Ademir falou que a França tem muitos 

problemas, inclusive políticos. É preciso ter entendimento e coragem para não perder a 

sua soberania. O brasileiro aguarda uma definição para sair dos problemas e precisa ser 

levado ao povo um avanço de garantia de direitos. Retomando novamente seus 

pronunciamentos, o Vereador Raí fez um apelo aos cidadãos maritubenses para que não 
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se deixem levar pelas mídias enganosas. Devem abrir os olhos e lutar pela Amazônia, 

sendo a última opção de levar o brasileiro à qualidade de vida, a riqueza e bem estar. Não 

devem deixar que falem mal aos interesses de outros governantes. A Amazônia merece 

nosso cuidado e respeito. Finalizou agradecendo a presença de todos e dizendo “Viva a 

Amazônia Brasileira”. 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 159/2019, de autoria do Vereador Pastor Ademir; 

Projeto de Lei nº 160/2019, de autoria do Vereador Pastor Ademir; Projeto de Lei nº 

177/2019, de autoria do Vereador Pastor Ademir; Requerimento nº 247/2017, de autoria 

do Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 1.274/2017, de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 1.276/2017, de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 1.278/2017, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 1.281/2017, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 945/2017, de autoria do Vereador Helder Brito; Requerimento nº 

946/2017, de autoria do Vereador Helder Brito; Requerimento nº 947/2017, de autoria 

do Vereador Helder Brito; Requerimento nº 948/2017, de autoria do Vereador Helder 

Brito; Requerimento nº 950/2017, de autoria do Vereador Helder Brito; Requerimento 

nº 3.320/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.321/2019, de autoria 

do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.323/2019, de autoria do Vereador Neneco; 

Requerimento nº 3.324/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 

3.331/2019, de autoria do Vereador Allan Besteiro; Indicação nº 284/2019, de autoria do 

Vereador Allan Besteiro; Indicação nº 285/2019, de autoria do Vereador Manelzinho 

Rocha; e Indicação nº 286/2019, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha. Lida a 

matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Helder Brito que fizesse 

nova verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as 

presenças dos Vereadores: Gilberto Souto, Neneco, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, 

Manelzinho Rocha, Salin, Boni, Everaldo Aleixo, Helder Brito, Raí e Pastor Rodvaldo. 

Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da Plenária a Ata da 
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Sessão Ordinária realizada no dia 29/08/2019, sendo aprovada por unanimidade. 

Passando à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 159/2019, de autoria do 

Vereador Pastor Ademir, que Cria o Programa “Espaço Domingo” e dá outras 

providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. 

Projeto de Lei nº 160/2019, de autoria do Vereador Pastor Ademir, que Institui, no 

Município de Marituba, a Campanha Permanente de Prevenção das Doenças 

Ocupacionais dos Profissionais da Educação. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 177/2019, de autoria do Vereador Pastor 

Ademir, que Dispõe sobre o estímulo de atividades esportivas para idosos, criando o 

circuito do idoso no Município de Marituba, e dá outras providências. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Requerimentos de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro nº 247/2017, 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 São Pedro, Bairro São Francisco, perímetro entre Bom Sossego e Rua da 

Cerâmica; nº 1.274/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie reforma, 

ampliação dos espaços, instalação de brinquedos infantis, implantação de uma academia 

ao ar livre (aparelhos de ginástica) e iluminação da Praça do Conjunto Marituba I; nº 

1.276/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Praça 

no Conjunto Albatroz II, com instalação de brinquedos infantis, aparelhamento de 

academia ao ar livre, quiosques, e que a mesma contemple adequações para portadores de 

necessidades especiais e acessibilidade; nº 1.278/2017, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma Praça no residencial Jardim Visão, bairro 

Decouville, com instalação de brinquedos infantis, aparelhamento de academia ao ar 

livre, quiosques, e que a mesma contemple adequações para portadores de necessidades 

especiais e acessibilidade; e nº 1.281/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Praça no Bairro Santa Lúcia II, com instalação 

brinquedos infantis, aparelhamento de academia ao ar livre, quiosques, e que a mesma 
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contemple adequações para portadores de necessidades especiais e acessibilidade. As 

matérias foram retiradas de pauta por ausência do autor. Requerimentos de autoria do 

Vereador Helder Brito nº 945/2017, 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 Santo Antônio, 

Comunidade Guarasuco; nº 946/2017, 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 João, 

Comunidade Guarasuco; nº 947/2017, 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 Tenente, 

Comunidade Guarasuco; nº 948/2017, 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 da Polícia, Comunidade Santa Clara; e nº 950/2017, 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 Campos Salles, Comunidade Santa Clara. As matérias foram submetidas à 

discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Requerimentos de 

autoria do Vereador Neneco nº 3.320/2019, requerendo que o Prefeito Municipal 

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

terraplenagem, iluminação pública, drenagem, pavimentação asfáltica e saneamento 

básico da Rua Tapioca, Residencial Dú Pará, Bairro Decouville; nº 3.321/2019, 
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requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao setor competente, a cobertura 

da Passarela do Mercado Municipal de Marituba; nº 3.323/2019, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução de serviços de 

limpeza, recuperação asfáltica e iluminação pública da Passagem Santa Luzia, Bairro 

Mirizal; e nº 3.324/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie, junto ao setor 

competente, a cobertura da Passarela do IESP. As matérias foram submetidas à discussão 

e votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Requerimento nº 3.331/2019, de 

autoria do Vereador Allan Besteiro; e Indicação nº 284/2019, de autoria do Vereador 

Allan Besteiro. As matérias foram retiradas de pauta pela ausência do autor. Indicações 

de autoria do Vereador Manelzinho Rocha nº 285/2019, indicando que o Prefeito 

Municipal providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde a fixação de quadro 

informativo de exames e especialidades médicas, fornecidos pelo SUS e município nas 

Unidades de Saúde; e nº 286/2019, indicando que o Prefeito Municipal solicite ao 

Governo do Estado melhorias na qualidade da água da COSANPA, nos empreendimentos 

habitacionais. As matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo 

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

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais. Não havendo 

oradores inscritos, oportunamente, o Senhor Presidente informou que os Vereadores irão 

receber uma comissão de mototaxistas após esta sessão na Sala das Comissões, e não 

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

quando eram, precisamente, dez horas e quarenta 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, 05 de 

setembro 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-x-x-x- 
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