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DISCURSO DE ABERTURA DOS TRABALHOS NA CAMARA 

MUNICIPAL EM 16/02/2017 

 

É com satisfação e boas expectativas que tenho a honra de reabrir 

os trabalhos da Câmara municipal, neste parlamento se discutira 

nos próximos meses, propostas e soluções para um crescimento 

sustentável, igualitário e justo, aprovando indicações e 

requerimentos que visam o desenvolvimento e crescimento de 

nosso município. 

O debate democrático e a qualidade de seus pares, saberão 

apontar as vias mais serenas para manter Marituba no trilho do 

desenvolvimento. Esta Câmara é formado por homens públicos que 

têm exata consciência sobre seus deveres e responsabilidades com 

o município e saberão dar sua melhor contribuição na busca do 

bem estar coletivo. 

Estou certo que a conduta de cada um esta pautada, como sempre 

foi, pelo bem comum e municipalismo na busca de igualar as 

oportunidades, minimizando a pobreza e aumentando a renda per 

capita . 

Os avanços o nossa cidade é notório, e os resultados sentimos no 

decorrer dos dias. O progresso chega a nossa cidade, que passa a 

ser respeitada e bem comentada em todo o estado. Ao iniciarmos 

os trabalhos na câmara municipal,  externamos o grande otimismo 

para este mandato de 2017 a 2020, um município que foi recebido 

em estado de falência e hoje desponta entre um dos dez municípios 

com a economia mais equilibradas de todo estado, com o quinto 

IDH do estado(dados do IBGE), a educação em pleno crescimento 

com o IDEB passando de 3,8 para 4,3(dados do Ministério da 

educação), um município que chegou a ser o mais violento do 

estado com média de 16homicidios por mês em 2011, e hoje com 

uma redução de homicídios considerável passando a ter uma media 

de 7homicidios por mês(dados da Redecrim – siac), um município 

que em 2010 chegou a ter uma esperança de vida ao nascer de 

72,6% e hoje passa a ter 92,4%, uma mortalidade infantil de 19,7% 

e hoje com uma redução para 9,4%, tendo implementado o plano 
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decenal de direitos das crianças e adolescente, fatores estes que 

nos deu o premio Selo UNICEF, além de ter recebido do  ministério 

publico federal, CGU e TCM o selo transparência, por ter atendido 

cem por cento do portal da transparência. Também podemos 

mencionar outros avanços, como por exemplo: 

Percentual da população com domicílios com agua encanada em 

2010 eram 89,79% hoje são 96,25% 

Percentual da população com domicílios com energia elétrica em 

2000 eram 91,46% hoje são 99,97% 

Percentual da população com domicílios com coleta de lixo em 

2010 eram 88,94% hoje são 95,50% 

Parque de iluminação publica em 2014 eram 7336 pontos, hoje são 

9812 pontos 

Estes são dados inquestionáveis e públicos que podem ser 

comprovados através de pesquisas na internet feito por qualquer 

cidadão. 

Neste novo mandato entramos em um período de muito otimismo, 

desde a emancipação de nossa cidade ate o ano de 2016 foram 

entregues um pouco mais de mil unidades habitacionais, agora 

estamos prestes a entregar, neste primeiro semestre, um numero 

histórico de 5005 unidades habitacionais, sendo 749 Unidades no 

Parque dos Umaris no Uriboca, 256 unidades no Parque dos 

eucaliptos no Mirizal e 4000 unidades no Viver melhor Marituba na 

Br-316 área da direcional. 

Ainda neste primeiro semestre teremos a inauguração da creche 

dos Pardais e creche do beija Flor duas lindas creches para as 

crianças de nossa cidade, teremos a inauguração da escola da 

direcional uma bonita escola de doze salas, inauguraremos neste 

primeiro semestre também o posto de saúde da direção, o auditório 

do posto de saúde do Nova Marituba, o posto de saúde Celina 

Lameira ampliado e reformado, inauguraremos o posto de saúde da 

agrovila Soa Pedro que atendera Agrovila e Beija Flor, a conclusão 

da praça do São Francisco, a inauguração da UPA, os pórticos de 

entrada de nossa cidade, a iluminação de toda a BR-316, além do 
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reinicio do programa de terraplenagem e asfaltamento com a 

redução das chuvas. 

Para o segundo semestre de 2017, iremos ter o inicio das obras do 

Centro Integrado de esporte que compreende três quadras cobertas 

e uma área de atletismo, o inicio das obras do Parque industrial e o 

inicio das obras do Centro especializado de Reabilitação, obras de 

grande relevância e importância a nossa cidade. 

Este mandato teremos dificuldades e desafios, mas a promessa de 

Deus, todos verão, a cidade de Marituba prosperara mais do que 

qualquer outra cidade no estado do Pará, e todos contemplarão. 

Contamos com apoio da câmara municipal, o empenho de cada 

vereador aqui deste parlamento, reconquistamos o apoio da 

população, resgatarmos a auto-estima dos Maritubenses, agora 

com a economia equilibrada vamos rumo ao desenvolvimento, 

vamos em busca da justiça social e a igualdade de oportunidades, a 

nossa administração resgatou valores, isso nos faz esperançosos 

por um ano de muitas conquistas, com as bençãos de Deus, 

haveremos de preparar um município melhor para as futura 

gerações. 

Encerro com uma mensagem de Deus que diz assim: Porque sou 
Eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos 
de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês 
esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a 
mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando 
me procurarem de todo o coração.  
Jeremias 29:11-13  

 
Deus esta no comando, esse mandato foi Ele que nos entregou, e é 

Ele que fará grandes coisas nesta cidade, e todos saberão que 

Marituba é do senhor Jesus. 

 Muito Obrigado a todos 

Prefeito Mario Filho 

https://www.bibliaon.com/versiculo/jeremias_29_11-13/

