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ATA DA 98ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

Aos vinte e seis 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 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, Gilberto Souto, Allan Besteiro, Boni, Chica, 

Manelzinho Rocha, Raimundo Carneiro e João Pereira. 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 vinte minutos, invocando o nome 

de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Oportunamente, o Senhor 

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

do Vereador pastor Rodvaldo. Em seguida, solicitou ao Vereador Allan Besteiro que 

fizesse a leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou que as Atas das 

sessões Ordinária e Extraordinárias, realizadas no dia 19 de setembro de 2019, 

encontram-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 641/2019, SEPLAN/GAB, da Secretaria de Planejamento e 

Gestão, solicitando a liberação do Plenário da Câmara Municipal de Marituba para a 

realização de Audiência Pública que irá debate sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, 

para o Exercício 2020, a ser realizada no dia 08 de outubro de 2019, às 08h30min. 

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

participarem da XXIII Semana da Pessoa Idosa da Unidade Especial do Abrigo João 
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Paulo II, com o tema: Valorização do corpo e da mente da pessoa idosa, no período de 

25 de setembro a 01 de outubro 2019, nos horários da manhã e tarde. Lido o 

Expediente, 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 184/2019, de autoria do Vereador Pastor Ademir; Parecer da 

Comissão de Justiça nº 155/2019, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018, 

de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018, 

de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Parecer da Comissão de Justiça nº 

156/2019, sobre o Projeto de Lei nº 122/2018, de autoria do Vereador Pastor Ademir; 

Projeto de Lei nº 122/2018, de autoria do Vereador Pastor Ademir; Parecer da 

Comissão de Justiça nº 157/2019, sobre o Projeto de Lei nº 123/2018, de autoria do 

Poder Executivo; Projeto de Lei nº 123/2018, de autoria do Poder Executivo; Parecer 

da Comissão de Justiça nº 158/2019, sobre o Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria 

do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do Poder Executivo; 

Requerimento nº 961/2017, de autoria do Vereador Helder Brito; Requerimento nº 

962/2017, de autoria do Vereador Helder Brito; Requerimento nº 964/2017, de autoria 

do Vereador Helder Brito; Requerimento nº 973/2017, de autoria do Vereador Helder 

Brito; Requerimento nº 1.441/2017, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 1.490/2017, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 1.500/2017, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 1.685/2017, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 2.883/2018, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 3.341/2019, de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento 

nº 3.333/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.337/2019, de 

autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.339/2019, de autoria do Vereador 

Neneco; Requerimento n º 3.349/2019, de autoria do Vereador Neneco; 

Requerimento nº 3.350/2019, de autoria do Vereador Allan Besteiro; e Indicação nº 

296/2019, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha. Lida a matéria em pauta, 
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oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador Helder Brito 

que, na ocasião, ocupou a Segunda Secretaria. Prosseguindo, 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, 

Everaldo Aleixo, Chica, João Pereira, Gilberto Souto, Raimundo Carneiro, Helder 

Brito, Allan Besteiro, Boni, Manelzinho Rocha e Neneco. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente submeteu à aprovação da Plenária as Atas da Sessão Ordinária e 

Extraordinárias realizadas no dia 19/09/2019, sendo aprovadas por unanimidade. 

Passando à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 184/2019, de autoria 

do Vereador Pastor Ademir, que Institui a disciplina extracurricular Oratória, destinada 

ao Ensino Fundamental, no Município de Marituba e dá outras providências. A matéria 

foi encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Parecer da Comissão 

de Justiça nº 155/2019, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018, de autoria 

do Vereador Pastor Rodvaldo, que cria a comenda do Mérito Evangelístico Heróis da 

Fé do Município e dá outras providências. O Parecer foi submetido à discussão e 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 

009/2018, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo, que cria a comenda do Mérito 

Evangelístico Heróis da Fé do Município e dá outras providências. O Projeto foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Parecer da 

Comissão de Justiça nº 156/2019, sobre o Projeto de Lei nº 122/2018, de autoria do 

Vereador Pastor Ademir, que Dispõe sobre o hasteamento da Bandeira de Marituba, 

Bandeira do Pará, Bandeira do Brasil, e entoação do Hino Nacional Brasileiro, do Hino 

do Pará, e do de Marituba nas escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de 

Ensino. O Parecer foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 122/2018, de autoria do Vereador Pastor Ademir, que 

Dispõe sobre o hasteamento da bandeira de Marituba, bandeira do Pará, bandeira do 

Brasil, e entoação do hino nacional Brasileiro, do hino do Pará, e do de Marituba nas 

escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino. O Projeto foi submetido à 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade em 1ª votação. Parecer da 

Comissão de Justiça nº 157/2019, sobre o Projeto de Lei nº 123/2018, de autoria do 
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Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Política da 

Promoção da Igualde Racial do Município de Marituba. O Parecer foi submetido à 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 123/2018, de 

autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Política da Promoção da Igualde Racial do Município de Marituba. O Projeto foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade em 1ª votação. 

Parecer da Comissão de Justiça nº 158/2019, sobre o Projeto de Lei nº 146/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e o Parágrafo único do art. 1º, da Lei 

434, de 15 de janeiro de 2019, que Dispõe sobre notificar o despejo de lixos em locais 

inadequados no Município e dá outras providências. O Parecer foi submetido à 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 146/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que Altera a ementa e o Parágrafo único do art. 1º, da Lei 

434, de 15 de janeiro de 2019, que Dispõe sobre notificar o despejo de lixos em locais 

inadequados no Município e dá outras providências. O Projeto foi submetido à 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade em 1ª votação. Requerimentos 

de autoria do Vereador Helder Brito nº 961/2017, 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 Bom Pastor, Comunidade Santa Clara; nº 962/2017, 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 Sousa, Comunidade Santa Clara; nº 964/2017, 

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 Avenida Paula Roberta, Comunidade Santa 

Clara; e nº 973/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação 
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de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem São Jorge, Bairro 

Nova União. Os Requerimentos foram submetidos à discussão e votação, em bloco, por 

solicitação do autor, sendo aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro nº 1.441/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a reforma, cobertura, iluminação, grades nas laterais e redes de proteção, 

com adequações no formato de acessibilidade da quadra poliesportiva na Escola M.E.F. 

Otília Begot, bairro União; nº 1.490/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma Escola de Ensino Fundamental no Conjunto Albatroz 

I; nº 1.500/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

uma quadra poliesportiva, com cobertura, iluminação, grades nas laterais e redes de 

proteção, com adequações no formato de acessibilidade na E.M.E.I. José Felipe 

Santiago no Conjunto Beija Flor; nº 1.685/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de serviços de conserto da entrada da Passagem, recuperação 

asfáltica, e colocação de 02 (duas) lombadas na Passagem São Marcos, entre WE 04 e 

Rua São Miguel, Bairro Mário Couto; e nº 2.883/2018, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem 

Aristides, Bairro Novo Horizonte II. Os Requerimentos foram submetidos à discussão e 

votação, em bloco, por solicitação do autor, sendo aprovados por unanimidade. 

Requerimento nº 3.341/2019, de autoria do Vereador Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie instalação de brinquedos infantis, academia ao ar 

livre, espaço para ginástica, passarela para caminhada e iluminação em toda frente do 

conjunto Marituba I, Rua Alfredo Calado, Bairro Decouville. O Requerimento foi 

submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimentos de 

autoria do Vereador Neneco nº 3.333/2019, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente limpeza diária do Canteiro Central, da Rua 

Fernando Guilhon, Bairro Centro; nº 3.337/2019, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie, junto ao setor competente, a instalação de lixeiras nas paradas de ônibus; 

nº 3.339/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

6 

 

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 

 

competente a reforma da Biblioteca Municipal; e n º 3.349/2019, requerendo que o 

Prefeito Municipal faça gestões junto ao Governador do Estado e demais Deputados 

Estaduais com atuação em nosso Município com a finalidade da construção de um 

viaduto no cruzamento da Avenida Independência com a BR 316, visando melhorar o 

fluxo de veículos no local. Os Requerimentos foram submetidos à discussão e votação, 

em bloco, por solicitação do autor, sendo aprovados por unanimidade. Requerimento 

nº 3.350/2019, de autoria do Vereador Allan Besteiro, requerendo que o este Poder 

Legislativo providencie a realização de uma audiência pública para debater a cultura 

municipal. O Requerimento foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Indicação nº 296/2019, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde 

a garantia do retorno das consultas com os médicos, sem a necessidade do 

procedimento de agendamento inicial nas Unidades de Saúde. Em discussão, o autor da 

matéria, o Vereador Manelzinho Rocha destacando que os pacientes que realizam 

consultas médicas neste Município, aliás, em todos os lugares, e que necessitam 

retornar com os médicos, após a consulta, para apresentação de exames solicitados 

encontram muitas dificuldades para conseguir marcar este retorno. Informou que existe 

uma legislação que trata da questão, a Resolução CFM nº 1958/2010, Conceito de 

Consulta Médica, define e regulamenta o ato da consulta médica, a possibilidade de sua 

complementação e reconhece que deve ser do médico assistente a identificação das 

hipóteses tipificadas nesta resolução. Art. 1º Definir que a consulta médica compreende 

a anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, 

solicitação de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica 

como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento. § 

1º Quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser 

apreciados nesta mesma consulta, o ato terá continuidade para sua finalização, com 

tempo determinado a critério do médico, não gerando cobrança de honorário. Ou seja, 

o prazo de retorno para realização do procedimento para apresentação de exames 

complementares deve ser determinado pelo médico durante a consulta. Destacou que o 

médico para determinar um diagnóstico de um paciente, necessita, muitas vezes, de 
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analisar exames complementares o que demanda tempo. Disse que na rede particular o 

prazo seja de quinze a trinta dias para o retorno com o médico. Solicitou que seja 

estabelecido no Município de Marituba o retorno garantido do paciente mesmo após os 

trinta dias e sem a necessidade de passar por todo o processo novamente de 

agendamento, muitas vezes, aguardando por cerca de seis meses para conseguir 

retornar com o médico. Destacou que, em alguns casos, o paciente procura o Centro de 

Diagnósticos deste Município e não consegue marcar o retorno com o médico. 

Considerou que o retorno com o médico deve ser garantido sem a necessidade de 

agendamento, tendo em vista de que o paciente irá apenas apresentar os exames 

complementares referente a sua consulta. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela 

aprovação da matéria. Não havendo mais discussão, submetida à votação, a Indicação 

nº 296/2019, foi aprovada 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, 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, 26 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- 
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