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ATA DA 105ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro 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, na Segunda 

Secretaria, o Vereador Helder Brito, 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: Helder Brito, Pastor Ademir, Manelzinho Rocha, Gilberto 

Souto, Chica, Allan Besteiro, Boni, Salin, João Pereira e Raí. Havendo quórum, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir que fizesse a leitura de um 

texto bíblico (Jo 1, 3-5). E, quando eram, pontualmente, nove horas e dez minutos, 

invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão anterior, o qual informou que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 07 de 

novembro de 2019, encontra-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria 

desta Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que 

fizesse a leitura do Expediente: Mensagem nº 22/2019, da Procuradoria Geral do 

Município de Marituba, informando que foi sancionado o Projeto de Lei nº 122/2018, 

de autoria do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por esta Augusta 

Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o número 458/2019, de 15 de outubro de 2019, 

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 o de Marituba nas 

Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Marituba. Ofício nº 51/2019, do 

Conselho Municipal de Marituba – COMSAM, solicitando a liberação do Plenário da 
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Câmara Municipal de Marituba, para a solenidade de nomeação e posse dos novos 

membros que compõem a paridade do SUS no Conselho Municipal de Saúde de 

Marituba, bienal: 2019/2020, no dia 20 de novembro de 2019 (quarta-feira), no horário 

das 09 horas às 12 horas. Convidando os Senhores vereadores para participarem do 

evento. Ofício nº 300/2019, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade 

Urbana Diretoria de Trânsito – DIRETRAN, convidando os Senhores Vereadores para 

participarem do Dia Mundial em Memória as Vítimas de Acidentes de Trânsito, 

promovido pela Diretoria de Trânsito de Marituba e outros órgãos parceiros. O passeio 

ciclístico será no dia 17 de novembro (domingo). Carta de Ordem nº 91/2019, que 

notifica a Câmara Municipal de Marituba, para que preste informações, no prazo de 30 

dias, acerca do Ato Normativo impugnado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. Convite do Abrigo João Paulo II, 

convidando os Senhores Vereadores para participarem da Missa em comemoração ao 

22º aniversário de reestruturação do referido abrigo, no dia 14 de novembro de 2019 

(quinta-feira), às 09 horas, na Capela do Abrigo. Na oportunidade, o Senhor Presidente 

encaminhou à Assessoria Jurídica desta Casa de Leis a Carta de Ordem nº 91/2019, do 

Ministério Público do Estado do Pará. Lido o Expediente, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Fazendo 

uso da tribuna, o Vereador Salin que, após saudar a todos, agradeceu primeiramente a 

Deus por mais esta sessão debatendo sobre diversos projetos que visam benefícios para 

a população deste Município. Chamou a atenção para o momento que vivemos o calor 

de uma sucessão governamental municipal, o próximo ano é ano eleitoral, e os pré-

candidatos já estão trabalhando. E uma de suas maiores preocupações seja quanto ao 

currículo de cada pré-candidato, o que já fez pelo Município, o compromisso de cada 

um. Ressaltou que a população de Marituba seja inteligente para verificar a trajetória 

política de cada candidato, quem é quem, de onde vem, e o principal, o que fizeram pelo 

Município de Marituba. Considerou que alguns candidatos acreditam que podem 

enganar a população deste Município, salientando que o apoio do atual Prefeito e 

também do Governador do Estado seja muito importante, porém sem o apoio do povo, 

que sente na pele e sabe onde estão os verdadeiros problemas da área de saúde, da área 

de educação, quanto à oferta de emprego, e é ele quem decide uma eleição. Acrescentou 
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que seja importante pesquisar sobre os projetos que cada candidato possui na sua 

plataforma de governo. Registrou que seja pré-candidato ao cargo de Prefeito dizendo 

que o povo não merece políticos que só atendem nas campanhas e ao serem eleitos não 

recebem mais a população. Reside neste Município há trinta e cinco anos e já viu tanta 

coisa. Em aparte, o Vereador Pastor Ademir parabenizou a iniciativa do Vereador 

Salin tendo em vista que este seja um momento muito importante para o País e que com 

toda a certeza a população de Marituba terá olho clínico para escolher os seus 

representantes, o que seja melhor para o Município. Em aparte, o Vereador Everaldo 

Aleixo parabenizou os pronunciamentos do Vereador Salin dizendo que seja importante 

que a população conheça quem são os pré-candidatos ao cargo de Prefeito de Marituba, 

concordando que seja uma preocupação verificar o que cada um já fez por este 

Município e se conhece o sofrimento dos moradores, registrando que também seja pré-

candidato ao cargo de Prefeito Municipal, destacando que possui e realiza diversos 

trabalhos e serviços no Município. Externou apoio às preocupações do Vereador Salin 

acrescentando que conhece o trabalho e a luta deste Vereador em prol da população de 

Marituba. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Salin parabenizou o 

Vereador Everaldo Aleixo pela pré-candidatura e pelo trabalho social que realiza deste 

Município. Destacou que tudo passa por esta Casa de Leis para que o Prefeito possa 

executar. Em aparte, o Vereador Allan Besteiro parabenizou o discurso do Vereador 

Salin dizendo que este discurso se estende por toda a Cidade de Marituba, com várias 

pré-candidaturas, cada um fazendo o seu trabalho de forma democrática. Ressaltou que 

a população de Marituba não seja boba e irá escolher o melhor representante no 

momento certo, de forma correta, conhecendo seu candidato, sua história. A população 

está cansada de políticos sem compromisso com este Município. Disse que Marituba 

viverá um novo tempo democrático de construção, natural, sem guerras. Novamente 

com seus pronunciamentos, o Vereador Salin disse que é funcionário público deste 

Município há vinte e quatro anos, passando por diversas gestões. Finalizou dizendo que 

sua vida seja um livro aberto e possui diversas propostas para o Município, conhece 

todos os bairros e, muitos deles, ajudou a constituir. Disse que se tiver a oportunidade 

de ser eleito irá trabalhar mais pelas áreas de saúde, educação e emprego. Na sequência, 

a Vereadora Chica, após as saudações iniciais, parabenizou ao Vereador Salin por sua 
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pré-candidatura dizendo, assim como dos demais pré-candidatos. Concordou que seja 

importante que a população saiba escolher seu representante que irá administrar o 

Município pelo período de quatro anos. Destacou que, quem anda pelo Município, tem 

conhecimentos da situação caótica vivida por muitas comunidades, não adiantando usar 

a tribuna e passar “panos quentes” dizendo que foi feito isto ou aquilo, mas não foi o 

suficiente para atender a demanda da população de Marituba. Acrescentou que sejam 

vinte e três anos de emancipação, mas parecendo que o Município acabou de ser 

emancipado. Salientou que muitas coisas que foram feitas já estão destruídas, como é o 

caso de algumas ruas que foram asfaltadas no ano passado e já estão totalmente 

esburacadas. Considerou que seja importante ao final de cada gestão que a outra 

continuasse com os bons projetos, deixando no esquecimento as coisas ruins. Destacou 

que trabalhou por cerca de dezesseis anos no Município de Ananindeua, passando por 

várias gestões e, uma delas, trabalhou a questão do saneamento com a preparação 

correta das tubulações, obra que não se vê. Declarou que preferia ver neste Município 

uma administração assim para que a população não sofresse com a chegada das chuvas, 

que os bairros tivessem um saneamento básico de qualidade, evitando o desperdício de 

recursos públicos. Serviços que, segundo a empresa responsável, durariam cerca de dois 

anos para começar a desgastar, mas o que se vê é um serviço de má qualidade sendo 

levado pelas águas das chuvas. Destacou ainda que Rua Aracanga, no Bairro São João, 

que poderia ser uma via de acesso para o escoamento do tráfego da BR 316, está em 

péssimas condições de trafegabilidade. Disse que algumas ruas do Bairro Almir Gabriel 

também estão nas mesmas condições e total abandono, apesar de poucas ruas estarem 

recebendo serviços, porém de forma lenta demais. No Bairro Campo Verde alguns 

serviços estão sendo realizados, mas desde 2016, quando foi apresentada planilha de 

recursos para asfaltamento das vias de acesso do referido bairro, porém até o momento 

nada foi feito. Lembrou que no dia 1º de maio de 2016, foi realizada uma manifestação 

em frente ao Bairro São João que fechou um dos lados da BR 316, visando que o Poder 

Público Municipal fizesse as benfeitorias no Bairro, que atendesse os diversos pedidos 

desta Vereadora, Requerimentos, ofícios, que cumprisse a promessa e realizasse os 

serviços. Disse que mesmo com documentação assinada pelo representante da secretaria 

competente, à época, que os serviços nas seis ruas do referido Bairro seriam iniciados 
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aproveitando o verão. Mas uma das ruas recebeu apenas piçarra, sem receber a 

tubulação adequada para o escoamento das águas. Atualmente, tem uma máquina 

parada na Rua Castanheira e o que se ouve é que não há material para fazer o serviço. 

Registrou que se não há recurso para iniciar uma obra ou serviço, então que não se 

inicie, um serviço apenas para enganar a população. Acrescentou que, na semana 

passada, o Prefeito Municipal esteve reunindo com a comunidade local tentando 

denegrir a imagem desta Vereadora. Deixou claro que, estão completamente enganados 

se pensam que esta Vereadora não será reeleita porque, segundo eles, não esteja fazendo 

nada. Muito pelo contrário, pois o seu papel como parlamentar está sendo feito através 

de requerimentos solicitando serviços para as mais diversas áreas, inclusive, já solicitou 

junto à Secretaria desta Casa de Leis, cópia de suas matérias para apresentar à 

população, demonstrando que está fazendo o seu papel, que os pedidos não fiquem 

engavetados na Prefeitura ou nas Secretarias, evitando que aconteçam problemas sobre 

problemas pelo não atendimento dos mesmos. Não aguenta mais ouvir do secretário 

responsável que não há material e que ainda está em licitação a questão da tubulação. 

Não entende também que tipo de compensação tiveram as empresas do Uriboca que 

trabalhavam com estruturas de concreto e que tinham tubulação em toda a extensão da 

Rua do Uriboca foram retiradas e não se sabe o destino. Essas tubulações poderiam ser 

utilizadas no bairro e não em outras áreas. Finalizou dizendo aos pré-candidatos que 

aquele que for eleito possa trabalhar em prol da população deste Município como um 

todo e não atender somente A, B ou C. Disse que gostaria de também ser pré-candidata 

ao cargo de Prefeito Municipal, porém ainda não se sente capacitada para tal. 

Considerou ainda que seja necessário diferenciar a gestão e as pessoas, lembrando que 

apoiou a gestão do Prefeito Mário Filho, mas não tem nada contra a pessoa dele e sim 

quanto à forma de administrar o Município e sem o cuidado na escolha do secretariado. 

Não havendo mais oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças 

Partidárias. Usando a tribuna, o Vereador Raí, líder do PV, após as saudações 

iniciais, parabenizou o discurso do Vereador Salin quanto à questão da sucessão 

municipal. Comparou a eleição como uma cesta básica que vem com diversos produtos 

e neste pleito eleitoral teremos diversos Vereadores lançando suas pré-candidaturas, 

considerando importante ter candidatos que conheçam este Município. Parabenizou aos 
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pré-candidatos ao cargo de Prefeito de Marituba, o Vereador Salin que há bastante 

tempo milita na vida política; o Vereador Allan Besteiro; o Vereador Mello; o Vereador 

Everaldo Aleixo. Destacou que seja importante ter o poder de executar, o poder da 

caneta para deliberação das melhorias necessárias para a população e para o Município 

de Marituba. Acrescentou que sejam muitos os pedidos e demandas da população, 

porém nem tudo sairá do papel, pois a gestão necessita priorizar ações, apesar de que 

todas sejam importantes. Considerou que seja uma frustração para o Vereador quando 

não consegue suprir a demanda da população, mas o importante é trabalhar. Informou 

que o Partido Verde, Diretório Estadual, estará realizando um Seminário de Formação e 

Preparação para as Eleições 2020, no dia 30 de novembro, na Câmara Municipal de 

Ananindeua, a partir das 09h00, com o seguinte quadro de palestrantes: Edyr Veiga – 

Cientista Político; Eduardo Costa – Economista; Robério D’Oliveira – Advogado 

Eleitoral; e Clayton Brasil – Contador Eleitoral. Convidou a todos os Vereadores para 

participarem deste evento independente de cor partidária, estendendo convite à 

população em geral. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: 

Parecer nº 159/2019, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 185/2019; 

Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do Vereador Helder Brito; Projeto de Lei nº 

193/2019, de autoria do Vereador Helder Brito; Projeto de Lei nº 195/2019, de autoria 

do Vereador Helder Brito; Projeto de Lei 198/2019, de autoria do Vereador Pastor 

Ademir; Requerimento nº 3.416/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimento nº 3.424/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento 

nº 3.425/2019, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 3.428/2019, 

de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; Requerimento nº 3.434/2019, de autoria do 

Vereador Raimundo Carneiro; Requerimento nº 3.435/2019, de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 3.436/2019, de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 3.437/2019, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 3.438/2019, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 3.451/2019, de autoria do Vereador Gilberto Souto; Requerimento 

nº 3.452/2019, de autoria do Vereador Pastor Ademir; Requerimento nº 3.453/2019, de 

autoria do Vereador Manelzinho Rocha; e Indicação nº 316/2019, de autoria do 
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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, Gilberto Souto, Raí, Pastor Rodvaldo, Helder 

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

Presidente submeteu à aprovação da Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no 

dia 07/12/2019, sendo aprovada por unanimidade. Passando à deliberação das matérias 

em pauta: Parecer nº 159/2019, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

185/2019, de autoria do Ver. Helder Brito, que Dispõe sobre a proibição da utilização 

de veículos movidos por tração animal no perímetro urbano do Município de Marituba e 

dá outras providências. A matéria foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada 

por unanimidade. Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria do Vereador Helder Brito, que 

Dispõe sobre a proibição da utilização de veículos movidos por tração animal no 

perímetro urbano do Município de Marituba e dá outras providências. A matéria foi 

submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, com emenda, em 1ª 

votação. Projeto de Lei nº 193/2019, de autoria do Vereador Helder Brito, que Institui 

o Programa “Amigos do Pet” no Município de Marituba/PA e dá outras providências. A 

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

nº 195/2019, de autoria do Vereador Helder Brito, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de cadeiras de rodas nas repartições públicas para uso dos visitantes portadores de 

deficiência física e ou com problemas de locomoção no âmbito do Município de 

Marituba/PA e dá outras providências”. A matéria foi encaminhada à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei 198/2019, de autoria do Vereador Pastor 

Ademir, que Proíbe a prática de soltar pipas, papagaios e similares em vias e 

logradouros públicos e dá outras providências. A matéria foi retirada de pauta por 

solicitação do autor. Por solicitação do autor, o Vereador Pastor Rodvaldo, suas 

matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco: Requerimentos nº 

3.416/2019, requerendo que o Prefeito Municipal providencie coleta de lixo para a Rua 

Primeiro de Maio, Bairro Santa Lúcia; nº 3.424/2019, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie regularização da coleta de lixo na Rua SN 12, Quadra R, 

Conjunto Marituba I, próximo ao final da linha do Mário Couto; nº 3.425/2019, 
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requerendo que o Prefeito Municipal providencie manutenção, iluminação pública, 

substituição das luminárias e implementação de novos postes, na Rua SN 12, Quadra R, 

Conjunto Marituba I, próximo ao final da linha do Mário Couto; e nº 3.428/2019, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie iluminação pública e substituição das 

luminárias, na Quadra 11, Conjunto Marituba I. As matérias foram submetidas à 

discussão e votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por solicitação do 

autor, o Vereador Raimundo Carneiro, suas matérias foram submetidas à discussão e 

votação em bloco: Requerimentos nº 3.434/2019, requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza 

de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento e meio fio da Rua SN 02, no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville; nº 3.435/2019, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento e meio fio 

da Rua SN 05, no Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville; nº 3.436/2019, 

requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de 

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

asfaltamento e meio fio da Rua SN 01, no Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro 

Decouville; nº 3.437/2019, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento e meio fio da Rua SN 04, no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville; e nº 3.438/2019, requerendo que 

o Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

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

meio fio da Rua SN 03, no Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville. As 

matérias foram submetidas à discussão e votação em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Requerimento nº 3.451/2019, de autoria do Vereador Gilberto Souto, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie abertura de valas, drenagem, 

colocação de tubos, bueiros, iluminação pública, terraplenagem e asfaltamento na 

Passagem Dono Amazonas, Quadra 12 do Residencial Jardim Eucalipal, com saída para 

o Residencial Decouville, Bairro Decouville. A matéria foi submetida à discussão e 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento nº 3.452/2019, de autoria do 
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Vereador Pastor Ademir, requerendo que o Prefeito Municipal Providencie a colocação 

de um semáforo de três tempos na Avenida João Paulo II com as Ruas Inácio Gabriel e 

Raimundo Nunes da Rocha. Em discussão, o autor da matéria, o Vereador Pastor 

Ademir considerando importante a iniciativa quanto à instalação de um semáforo de 

três tempos no cruzamento das ruas Inácio Gabriel e Raimundo Nunes da Rocha com a 

Avenida João Paulo II, tendo em vista que a maioria das pessoas, que atravessam no 

local, não olham para todos os lados do cruzamento em virtude dos vários sentidos das 

vias possibilitando a ocorrência de acidentes, solicitou o apoio dos pares pela aprovação 

de sua matéria e que a mesma seja atendida em caráter de urgência. Não havendo mais 

discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. Por solicitação 

do autor, o Vereador Manelzinho Rocha, suas matérias foram submetidas à discussão e 

votação em bloco: Requerimento nº 3.453/2019, requerendo que este Poder Legislativo 

realize audiência pública, com o objetivo de discutir o transporte público, bem como 

debater estratégias para ampliação e aperfeiçoamento do mesmo, sob concessão plena 

do município; e Indicação nº 316/2019, indicando que o Prefeito Municipal proceda 

junto aos órgãos competentes à criação da linha de ônibus Almir Gabriel/UFPA, Bairro 

Almir Gabriel. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Manelzinho Rocha, 

falando sobre a questão da criação da linha de ônibus Almir Gabriel/UFPA, lembrando 

que a primeira linha Marituba/UFPA foi criada por seu saudoso pai, Manoel Rocha, 

quando Marituba ainda pertencia ao Município de Ananindeua. Disse que Marituba vive 

um momento diferente daquela época, em virtude do crescimento da população e 

também deste Município, pois o final da linha Marituba/UFPA ficava no Bairro da 

Cerâmica. Disse que atualmente o estudante universitário que reside no Bairro Almir 

Gabriel precisa pagar quatro passagens para poder chegar ao seu destino final, 

considerando que o referido Bairro seja local de referência estratégica abrangendo quase 

toda a extensão do Município contemplando diversos estudantes. Solicitou o apoio dos 

pares para que votem favoravelmente pela aprovação da matéria. Em contrapartida 

solicitou a realização de audiência pública para debater sobre a questão do transporte 

público, suas estratégias para ampliação e aperfeiçoamento, dizendo que seja um tema 

de grande importância tendo em vista as mais diversas reclamações sobre o transporte 

público. Disse que o Município libera a concessão para empresas particulares realizarem 
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o serviço, porém o serviço não está sendo oferecido com qualidade, ônibus super 

lotados ou sucateados, incluindo também as cooperativas de transporte de passageiros 

realizados por vans ou micro-ônibus. Tal evento seja para ouvir todas as partes 

envolvidas discutindo sobre as melhorias e não para atirar pedras. Em aparte, o 

Vereador Helder Brito externou votos de solidariedade iniciativa do Vereador 

Manelzinho Rocha quanto a realização de audiência pública para debater a questão do 

transporte público neste Município, chamando o empresariado e autoridades 

competentes da área, mas é importante frisar sobre a qualidade da prestação dos 

serviços. Retomando sua discussão, o Vereador Manelzinho Rocha finalizou dizendo 

que o Município libera concessão para que as empresas possam realizar o transporte 

público, logo, se não houver melhorias nesta prestação de serviço, que sejam feitas as 

mudanças necessárias para atender a população com serviços de qualidade. Solicitou o 

apoio dos pares para que votem favoravelmente pela aprovação de suas matérias. Não 

havendo mais discussão, submetidas à votação, as matérias foram aprovadas por 

unanimidade. Analisadas as matérias, 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, o Senhor Presidente deu por encerrada 

esta sessão ordinária, quando eram, precisamente, dez horas e vinte 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, 14 de novembro 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- 
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