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ATA DA 97ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 

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

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO 

DE 2019. 

 

Aos dezenove 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; 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, Raimundo Carneiro, Chica, Gilberto Souto, Allan Besteiro, Boni, Salin e 

Manelzinho Rocha. 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 quinze minutos, invocando o nome de Deus, deu por 

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

presença dos Vereadores Raí, Pastor Rodvaldo e Neneco. Em seguida, solicitou ao 

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

informou que a Ata do dia 12 de setembro 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: Mensagem nº 

013/2019, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que 

foi sancionado o Projeto de Lei nº 136/2019, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal 
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recebeu o número 453/2019, de 02 de julho de 2019, que Dispõe sobre a 

autorização para abertura de crédito adicional especial destinado a atender o Fundo 

de Honorários Advocatícios de Sucumbência da Procuradoria Geral do Município 

de Marituba – FHAS, bem como altera parcialmente a Lei Municipal nº 432/2018, e 

dá outras providências. Ofício nº 235/19 - SEHAB, da Secretaria Municipal de 

Habitação, solicitando a liberação da Sala das Comissões da Câmara Municipal de 

Marituba para realização da eleição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social de Marituba/PA, para o triênio 2019-2022, no dia 04 

de outubro de 2019 (sexta-feira), no horário de 07 horas às 12 horas. Lido o 

Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Iniciais. Fazendo uso da palavra, o Vereador Salin após as 

saudações de praxe, agradeceu a Deus por mais este momento de discussão e 

aprovação de matérias que visam melhorias para a população e, consequentemente, 

para o Município de Marituba. Externou sua preocupação quanto à realização de 

Concurso Público para este Município dizendo ser contrário à realização do mesmo. 

Destacou que Marituba completará vinte e cinco anos de emancipação, iniciando 

com a administração do Fernando Correa, acrescentando que muitos servidores 

públicos deste Município possuem mais de quinze ou vinte anos de serviços 

prestados. Salientou que o último Concurso Público realizado em Marituba foi 

justificado pela exigência do Ministério Público, porém foi anulado, e já se 

passaram doze anos, ainda aguardando julgamento. Questionou como se pode falar 

em Concurso público se o anterior ainda não foi nem julgado. Considerou a 

necessidade de se pensar no ser humano, nos funcionários com mais de cinquenta 

anos que dificilmente encontrarão espaço no mercado de trabalho caso não sejam 

aprovados no referido concurso público. Informou que o Município atualmente 

conta com cerca de cinco mil funcionários, sendo que o número de concursados não 

chega nem a duzentos funcionários. Acrescentou que seja necessário verificar a 

situação que o País se encontra hoje, com alto índice de desemprego. Propôs que os 
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Vereadores se reúnam com o Ministério Público para discutir e encontrar soluções 

para a questão do Concurso Público. Registrou que não seja o momento para 

realização de concurso no Município de Marituba, sem contar que, para algumas 

pessoas, falta pouco tempo para a aposentadoria. Disse que seja necessário dar 

condições de estudo para os funcionários que prestam serviços há anos a este 

Município consigam fazer as provas em condições de igualdade com o demais 

concorrentes. Por sua vez, a Vereadora Chica, na tribuna após saudar a Mesa 

Diretora, demais Vereadores e Lideranças presentes na galeria, falou que não 

poderia deixar de falar sobre o meio ambiente, uma triste notícia quanto à morte de 

alguns mariscos nos rios de Marituba, principalmente nos afluentes do Rio Uriboca, 

mas não pode afirmar de onde vem o envenenamento, se de alguma serraria ou de 

outra atividade, porém é forte a ponto de matar mariscos, crustáceos e pequenos 

peixes. Pediu aos membros da Comissão de Meio Ambiente desta Casa tomasse 

conhecimento junto a Prefeitura quanto às empresas existentes ao entorno dos rios e 

igarapés do município. Foi feito um estudo e verificou que de seis em seis meses há 

o desague de produtos químicos neste local, e pelo que, ainda constam a existência 

de peixes, camarões e siris. Pediu aos vereadores que possam investigar junto a 

SEMA e entrar com uma ação investigativa junto ao Ministério Público. Pediu 

também que tomassem conhecimento quanto ao abandono de cães e gatos, 

principalmente nas feiras. Há uma pessoa, moradora do Bairro Riacho Doce que 

possui um canil, com grande necessidade de alimentos para mais de 200 animais 

retirados das ruas que são abandonados por munícipes. Pediu que ajudassem a 

fiscalizar. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha externou votos de 

solidariedade aos pronunciamentos da Vereadora Chica quanto à mortandade dos 

camarões na orla dos rios nos bairros União e Uriboca, apesar de ainda não ter um 

conhecimento técnico para afirmar sobre a situação, porém já entrou com uma 

denúncia junto ao Ministério Público quanto aos rejeitos de esgotos dos 

empreendimentos da Empresa Direcional principalmente no Bairro União, onde 
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esteve “in loco” com a promotora Dra. Ana Maria Magalhães, assim que voltar das 

férias irá fazer uma oitiva junto aos moradores do bairro para verificar se esta 

relacionada à mortalidade dos animais. Quanto aos gatos e cachorros procede a 

informação e seria propício essa Casa fazer um expediente junto a Secretaria de 

Meio Ambiente para uma compensação ambiental junto a empresas locais quanto à 

doação de rações. Concluindo, a Vereadora Chica agradeceu ao aparte e não 

poderia deixar de falar sobre o lixão, quando recebeu uma informação de que o lixo 

de Ananindeua e de Belém não estaria sendo recolhido, nos últimos dois dias, pois 

de domingo para segunda feira, devido duas máquinas estarem quebradas, porém 

declarou acreditar que não seja esse o motivo, até porque o fedor mudou e 

aumentou um cheiro diferente. Pediu que ficassem atentos, pois poderá haver uma 

avalanche maior de maus odores, caso algumas das células desabem. O Fórum Fora 

Lixão não está parado, continuam tendo reunião toda segunda-feira, e estão com 

algumas indenizações agendadas a serem feitas pelo Ministério Público às pessoas 

que sofreram com o lixão. Reafirmou que o fórum continua trabalhando. No ensejo, 

o Vereador Raí após as saudações iniciais, solicitou à Mesa Diretora que o Projeto 

de Lei nº 183/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização 

de doação ao Estado do Pará, de área pública de propriedade do Município de 

Marituba, localizada na Passagem Bom Sossego, S/N, Bairro Nova União, para fim 

exclusivo e específico de implantação da USIPAZ – Usina da Paz de Marituba, 

possa tramitar em regime de urgência com a emissão de parecer compartilhado 

entre as Comissões competentes, sendo submetido à votação em primeiro e segundo 

turno, em sessões extraordinárias, respectivamente. Registrou que as áreas dos 

Bairros Nova União, São Francisco e adjacências sejam carentes de ações sociais e 

de segurança por parte do Poder Público, sendo considerada uma das áreas mais 

violentas deste Município, como também, da Região Metropolitana e do Estado do 

Pará. Ressaltou que o referido projeto TERPAZ seja um instrumento da Polícia 

Militar para qualquer Município, visando minimizar os índices de insegurança, 
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tendo em vista que anteriormente a polícia adentrava nos Bairros Nova União, São 

Francisco, Novo Horizonte, realizando operações rápidas, deixando a população à 

mercê da bandidagem. Destacou que Marituba vive outra realidade com o atual 

Governo do Estado, Executivo e Legislativo Municipal, com a polícia combatendo a 

violência de forma preventiva e ostensiva ficando nos Bairros, bem como, atuando 

nas áreas de saúde, assistência social, formação e qualificação profissional, crédito 

aos pequenos comerciantes e empreendedores. Salientou que o referido projeto 

possui piscina para atividade de natação, quadra poliesportiva, arena de futebol de 

areia, parque temático, espaço social voltado para oferecer a população todos os 

atendimentos (esporte, cultura, lazer, assistência social, médicos, formação, 

orientação para resgatar as crianças em estado de vulnerabilidade). Registrou que o 

projeto contempla também a construção de uma seccional urbana para atender a 

população do Bairro Nova União, São Francisco e adjacências, tudo independente 

de bandeira política. Agradeceu o olhar atencioso do Governo do Estado, 

solicitando o apoio dos demais pares pela aprovação da matéria, lembrando que 

Marituba seja o primeiro Município do Estado do Pará a ser contemplado com este 

projeto. Finalizou dizendo que os recursos para tal sejam oriundos da Companhia 

Vale do Rio Doce, entrando o Estado apenas com a mão de obra e o Município de 

Marituba com a doação da área. Em aparte, o Vereador João Pereira ressaltou 

dizendo que a ação do Poder Público necessita ser de forma correta. A questão da 

segurança é um complexo de atividades, não sendo apenas com a presença de 

policiais nas ruas de forma coercitiva, mas a junção de políticas públicas que 

protejam e eduquem as crianças e adolescentes para não serem corrompidas. E que 

de fato, Marituba esta carente de politicas públicas, inclusive de na área de 

segurança. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raí disse que o que 

anima e dá esperança, é que o Projeto resgate e dê dignidade à população da área de 

abrangência do Projeto, o qual terá recursos públicos e da Empresa Vale do Rio 

Doce, principalmente, através dos recursos perdidos com a saída dos minérios que 
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deixaram de ser tributados a partir da Lei Kandir. Informou que reuniu com a Sra. 

Daniella Barbalho, afirmando que o referido projeto não será do Governo, mas sim 

“de governo”, servindo de modelo para outros Estados, como citou anteriormente, o 

Vereador João Pereira, destacando que a segurança deveria partir da assistência, da 

formação e qualificação, assim como, também do policiamento ostensivo e de 

inteligência. Em aparte o Vereador Raimundo Carneiro comungou com o 

pronunciamento do seu antecessor, dizendo que o atual Governo do Estado realizou 

parceria com a Empresa Vale do Rio Doce, pois o Estado vem sendo prejudicado 

desde a implantação da Lei Kandir, que leva embora todos os royalties dos 

minérios, ficando o Estado sem poder legislar sobre suas próprias riquezas. 

Lembrou que antigamente funcionou no Bairro União, o Departamento de Polícia 

Comunitário – DEPC, onde as pessoas tinham a sensibilidade de educar e não só 

reprimir. Com a implantação do projeto Territórios pela Paz. Tendo o bairro Nova 

União como um dos territórios selecionados para o programa, Marituba é um dos 

municípios incluídos no raio de alcance do programa, assim como Ananindeua e 

Belém. Para sacramentar a parceria com os municípios, há possibilidade de um 

convênio de cooperação entre os municípios e o Estado. Além da prospecção de 

terrenos para a construção da Usina da Paz - a parte física do projeto - também será 

abordado à possibilidade de ampliação da parceria da Polícia Militar com a Guarda 

Municipal, visando melhorar a segurança pública nessas áreas, apontadas entre as 

de maior vulnerabilidade social da Região Metropolitana de Belém. O Projeto Usina 

da Paz será bem vindo não só no Bairro Nova União, mas que possa atingir outros 

bairros como São Francisco, Novo Horizonte e demais bairros. Que está Casa possa 

aprovar imediatamente este pedido em favor de Marituba. Novamente com a 

palavra, o Vereador Raí falou que este projeto tenha a parceria dos Governos 

Estadual e Municipal, bem como, da Empresa Vale do Rio Doce e também da 

população de Marituba. O projeto está sendo construído nos Bairros União e São 

Francisco, analisando os critérios e índices de violência e de baixa renda, destacou 
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que entre todos os Municípios envolvidos no projeto, Marituba seja o único 

envolvido cem por cento. E com o apoio desta Casa e da população, Marituba só 

tem a ganhar em progresso e segurança. Na sequência, o Vereador Pastor Ademir 

após saudar a todos destacou que ainda existem muitas políticas públicas que 

necessitam sair do papel e que a realização de Concurso Público em Marituba 

poderia agravar a situação de desemprego neste Município, principalmente, porque 

muitas pessoas dependem do salário que recebem trabalhando como servidores 

contratados dentro do Município de Marituba. Externou que muito se discute sobre 

eleições na mídia para o ano de 2020, inclusive, que nem deveria ter eleição neste 

período ou que seria realizada de dois em dois anos, e eleição custa caro. Finalizou 

dizendo que a prioridade seja ofertas de emprego para os moradores deste 

Município sem olhar a cor ou bandeira partidária. Não havendo mais 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 182/2019, de autoria do 

Vereador Pastor Ademir; Projeto de Lei nº 183/2019, de autoria do Poder 

Executivo; Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019, 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 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 3.322/2019, de autoria do 

Vereador Neneco; Requerimento nº 3.325/2019, de autoria do Vereador Neneco; 

Requerimento nº 3.327/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 
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3.330/2019, de autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.335/2019, de 

autoria do Vereador Neneco; Requerimento nº 3.343/2019, de autoria do Vereador 

Gilberto Souto; Requerimento nº 3.331/2019, de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; Requerimento nº 3.352/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; e 

Indicação nº 292/2019, de autoria do Vereador 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, Raimundo Carneiro, Chica, João 

Pereira, Neneco, Raí, Gilberto Souto, Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Boni e 

Manelzinho Rocha. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação 

da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 12/09/2019, sendo 

aprovada por unanimidade. Oportunamente, o Senhor Presidente submeteu a 

aprovação Plenária o Requerimento Verbal, de autoria do Vereador Raí, sobre a 

realização de sessões extraordinárias, para apreciação de matéria de autoria do 

Poder Executivo, considerando o caráter de urgência pela aprovação da matéria, em 

conformidade com os Art. 73 e 177, do Regimento Interno deste Poder Legislativo. 

A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Passando à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 182/2019, de 

autoria do Vereador Pastor Ademir, que “Dispõe sobre a implantação de ações 

preventivas e combate à depressão em adolescentes nas escolas de Marituba”. A 

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

Lei nº 183/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a autorização de 

doação ao Estado do Pará, de área pública de propriedade do Município de 

Marituba, localizada na Passagem Bom Sossego, S/N, Bairro Nova União, para fim 

exclusivo e específico de implantação da USIPAZ – USINA DA PAZ DE 

MARITUBA, e dá outras providências. A matéria foi encaminhada às Comissões de 

Justiça e de Terras, para análise e parecer. Na oportunidade, o Senhor Presidente 

informou que com a anuência dos representantes das Comissões de Justiça e de 
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Obras Públicas e Terras, será exarado Parecer Compartilhado para celeridade no 

processo. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019, de autoria do Vereador 

Pastor Ademir, que Denomina de “Miguel Lacerda da Silva” a creche localizada na 

Comunidade Nova Decouville. 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; 

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 contemple 

adequações para portadores de necessidades especiais e acessibilidade. Por 

solicitação do autor, os Requerimentos foram submetidos à discussão e votação, em 

bloco, sendo aprovados por unanimidade. 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 
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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; nº 973/2017, 

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 Passagem São Jorge, Bairro 

Nova União. As matérias foram retiradas de pauta pela ausência do autor. 

Requerimentos de autoria do Vereador Neneco nº 3.322/2019, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente serviço de recuperação e 

desobstrução da boca de lobo na esquina da Quadra 08 com Quadra 10 da Rua 

principal do Bairro Nova Marituba; nº 3.325/2019, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente serviço de iluminação pública da 

Alameda Carapajó, Bairro Mirizal; nº 3.327/2019, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente serviço de iluminação pública da 

Alameda Oliveira, Bairro Mirizal; nº 3.330/2019, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a solicitação de uma faixa cidadã, 

em frente ao Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues; nº 

3.335/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a podagem das árvores do canteiro central da BR 316. Por solicitação 
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do autor, os Requerimentos foram submetidos à discussão e votação, em bloco, 

sendo aprovados por unanimidade. Requerimento nº 3.343/2019, de autoria do 

Vereador Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal solicite a Secretaria 

de Assistência Social de Marituba que faça o cadastro de moradores de rua. A 

matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Requerimento nº 3.331/2019, de autoria do Vereador Allan Besteiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie limpeza nos Cemitérios Públicos do 

Município, para homenagem do dia de Finados. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento nº 

3.352/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a regularização do abastecimento de água da Travessa 

Jovelina Morgado, entre Rua do Fio e Rua da Bica. A matéria foi submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação nº 292/2019, de 

autoria do Vereador Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie limpeza, retirada de entulhos, abertura de valas, manutenção e/ou 

pavimentação asfáltica da Rua Assis Dória com a Rua Manoel de Souza, no Bairro 

Pedreirinha. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovado 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, convocando os Senhores Vereadores para participarem de sessão 

extraordinária para apreciação de matéria do Poder Executivo Municipal, em caráter 

de urgência. E quando eram, precisamente, dez horas e quinze 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, 19 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- 
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