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ATA DA 120ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2016 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, 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 Ver. Raimundo Lameira 

(Raí), na Primeira Secretaria, o Ver. João Batista, e na Segunda Secretaria, 

interinamente, o Ver. José Bonifácio (Boni). Composta a Mesa Diretora, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a verificação de quórum. 

Constatando-se a presença dos Vereadores: João Batista, Raimundo Lameira 

(Raí), José Bonifácio (Boni), Ceará Junior, Pastor Ademir, Junior Amaral, Nilson 

Serrão, Anderson Lima e Raimundo Carneiro. Havendo quórum regimental, o 

Senhor Presidente solicitou ao Ver. Junior Amaral que fizesse a leitura de um texto 

bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas e doze minutos, em nome de 

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

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior: Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 12/05/2016, onde, não havendo 

discussão, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. Continuando, o 

Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 

Expediente: Ofício nº 001/2016, do Partido Humanista da Solidariedade – PHS, 

informando que o Ver. Anderson Lima assumiu a presidência do referido Partido no 

Município de Marituba, bem como, a liderança neste Parlamento. Ofício nº 

010/2016, da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Marituba – 

ACIEMA, solicitando que seja disponibilizado, no dia dezenove de maio (quinta-

feira), no horário de dezoito horas às vinte e uma horas, o Plenário da Câmara 

Municipal de Marituba, para a realização de Assembleia para discussão e aprovação 

do Estatuto, Eleição e Posse de Diretoria da Associação Empresarial de Marituba. 
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Ofício nº 1270/2016, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – 3ª Vara da 

Comarca de Marituba, solicitando que seja disponibilizado no dia vinte e dois de 

junho de dois mil e dezesseis (quarta-feira), às oito horas, o Plenário da Câmara 

Municipal de Marituba, para realização de Sessão de Julgamento pelo Tribunal do 

Júri. Em seguida, não havendo oradores inscritos nos Pronunciamentos Iniciais, o 

Senhor Presidente franqueou a palavra as Lideranças Partidárias, no que, o Ver. 

Junior Amaral, líder do PMDB, após as saudações de praxe, externou votos de 

agradecimento por usar pela primeira vez esta tribuna como liderança do PMDB, um 

dos maiores Partidos do Brasil, de muita tradição, e que hoje tem o Michel Temer 

como presidente interino do Brasil, com diversas pastas no Governo Federal, entre 

elas, o Ministério da Integração Nacional que tem à frente o paraense Helder 

Barbalho. Estendeu agradecimentos à presidência desta Casa de Leis pelos 

diversos atos de promulgação de Leis que, desde o ano de dois mil e treze, não 

haviam sido sancionadas pelo Prefeito e retornaram para este Poder Legislativo. 

Salientou que um destes projetos, de sua autoria, dispõe sobre a afixação de placas 

informativas nas obras públicas no Município de Marituba, ou seja, todo ato público 

do Prefeito quanto às obras e serviços serão colocadas as respectivas placas 

públicas contendo todas as informações sobre prazos, recursos, entre outros. 

Ressaltou sobre a importância da matéria do Ver. Gilberto Souto, que institui a „ficha 

limpa municipal‟ na nomeação de secretários, diretores e cargos comissionados 

para a administração direta (Prefeitura e Câmara Municipal) e na administração 

indireta (autarquias, empresas públicas e de economia mista e fundações públicas) 

no Município de Marituba. Destacou sobre a necessidade de se fazer uma 

varredura, um pente fino, em todos os órgãos públicos verificando a existência de 

pessoas condenadas ou com processos de condenação, propiciando ao Município 

um novo andamento, deixando nos cargos, pessoas comprometidas com a gestão e 

com o Município de Marituba. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da matéria em 

pauta: Parecer nº 135/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 

071/2015, de autoria da Vereadora Professora Silvia; Parecer nº 136/2016, da 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

 

 

Av João Paulo II  s/n, Bairro D. Aristide, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-567/3256-079/329-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 080/2015, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto; Projeto de Lei nº 080/2015, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Parecer nº 

137/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 081/2015, de autoria do 

Vereador Pastor Ademir; Parecer nº 138/2016, da Comissão de Justiça, sobre 

Projeto de Lei nº 087/2015, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Projeto de Lei nº 

087/2015, do Ver. Pastor Ademir; Parecer nº 139/2016, da Comissão de Justiça, 

sobre Projeto de Lei nº 104/2015, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 

104/2015, de autoria do Poder Executivo; Parecer nº 140/2016, da Comissão de 

Justiça, sobre Projeto de Lei nº 105/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir; 

Projeto de Lei nº 105/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Parecer nº 141/2016, 

da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 108/2016, de autoria do Ver. 

Pastor Ademir; Projeto de Lei nº 108/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir; 

Parecer nº 142/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 109/2016, 

de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Projeto de Lei nº 109/2016, de autoria do 

Ver. Raimundo Carneiro; Parecer nº 143/2016, da Comissão de Justiça, sobre 

Projeto de Lei nº 111/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Projeto de Lei 

nº 111/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Parecer nº 144/2016, da 

Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 112/2016, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro; Projeto de Lei nº 112/2016, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro; Parecer nº 145/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 

113/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Projeto de Lei nº 113/2016, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Parecer nº 146/2016, da Comissão de Justiça, 

sobre Projeto de Lei nº 114/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Projeto 

de Lei nº 114/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro; Parecer nº 147/2016, da 

Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 116/2016, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto; Projeto de Lei nº 116/2016, de autoria do Ver. Gilberto Souto; Parecer nº 

148/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 117/2016, de autoria do 

Ver. Raimundo Carneiro; Projeto de Lei nº 117/2016, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro; Parecer nº 149/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 

118/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Parecer nº 150/2016, da Comissão de 
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Justiça, sobre Projeto de Lei nº 119/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir; 

Parecer nº 151/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 121/2016, 

de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 121/2016, de autoria do Poder 

Executivo; Parecer nº 152/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Decreto 

Legislativo nº 01/2016, de autoria do Ver. Manoel Salin; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 01/2016, de autoria do Ver. Manoel Salin; Requerimento nº 

2115/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir; Requerimento nº 2118/2016, de 

autoria do Ver. Nilson Serrão; e Requerimento nº 2119/2016, de autoria do Ver. 

Júnior Amaral. Lida a matéria, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário 

que fizesse nova verificação de quórum, para início da ordem do dia, constatando-

se a presença dos Vereadores: João Batista, Raimundo Lameira (Raí), José 

Bonifácio (Boni), Junior Amaral, Ceará Junior, Pastor Ademir, Nilson Serrão, 

Everaldo Aleixo, Anderson Lima, Raimundo Carneiro e Manoel Salin. Havendo 

quórum, o Senhor Presidente, oportunamente, justificou as ausências dos 

Vereadores Helder Brito e Gilberto Souto que estão a serviço deste Poder 

Legislativo, em seguida, passou à deliberação das matérias em pauta: Parecer nº 

135/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 071/2015, de autoria da 

Vereadora Professora Silvia, que Institui a reserva de vagas em eventos culturais 

municipais para artistas locais. Oportunamente, o Senhor Presidente esclareceu que 

mesmo não estando presente a autora da matéria, a ex-Vereadora Professora Silvia, 

o processo de discussão e votação seguiria o trâmite legal, pois a referida matéria 

adentrou neste Poder quando a mesma ainda exercia o mandato de Vereadora. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 

136/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 080/2015, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, que institui o Serviço Social Escolar na rede pública de ensino 

no Município de Marituba e dá outras providências. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 080/2015, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, que institui o Serviço Social Escolar na rede pública 

de ensino no Município de Marituba e dá outras providências. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. 
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Parecer nº 137/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 081/2015, 

de autoria do Vereador Pastor Ademir, que institui no ensino fundamental menor, 

aulas de reforço no contra turno do ensino regular e dá outras providências. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 

138/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 087/2015, de autoria do 

Ver Pastor Ademir, que institui a semana municipal de incentivo e orientação ao 

estudo e à leitura, a ser realizada, anualmente, na segunda semana de abril, e dá 

outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 087/2015, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que 

institui a semana municipal de incentivo e orientação ao estudo e à leitura, a ser 

realizada, anualmente, na segunda semana de abril, e dá outras providências. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 1ª 

votação, com emenda. Parecer nº 139/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto 

de Lei nº 104/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

reestruturação da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 104/2015, do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

reestruturação da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade em 1ª votação, com emendas. Parecer nº 140/2016, da Comissão de 

Justiça, sobre Projeto de Lei nº 105/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que 

dispõe sobre a realização de Seminário Antidrogas no início do ano letivo nas 

escolas da rede municipal de ensino e dá outras providências. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 

105/2016, de autor do Ver. Pastor Ademir, que dispõe sobre a realização de 

Seminário Antidrogas no início do ano letivo nas escolas da rede municipal de 

ensino e dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade em 1ª votação, com emendas. Parecer nº 141/2016, da 

Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 108/2016, de autoria do Ver. Pastor 

Ademir, que Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Marituba o dia 
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10 de outubro como Dia Municipal de Segurança nas Escolas e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 108/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que 

Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Marituba o dia 10 de 

outubro como Dia Municipal de Segurança nas Escolas e dá outras providências. 

Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 1ª 

votação, com emendas. Parecer nº 142/2016, da Comissão de Justiça, sobre 

Projeto de Lei nº 109/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que institui no 

Município de Marituba a Semana Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos e dá 

outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 109/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 

que institui no Município de Marituba a Semana Municipal do Doador de Órgãos e 

Tecidos, e dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade em 1ª votação, com emenda. Parecer nº 143/2016, da 

Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 111/2016, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, que dispõe sobre o uso de espaços públicos de publicidade 

para Campanhas Educativas, sobre atos de violência contra a mulher. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 

111/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que dispõe sobre o uso de 

espaços públicos de publicidade para Campanhas Educativas, sobre atos de 

violência contra a mulher. Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade em 1ª votação, com emenda. Parecer nº 144/2016, da 

Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 112/2016, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, que Institui os meses “Junho Vermelho” e “Julho Vermelho”, e 

dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade. Projeto de Lei nº 112/2016, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, que Institui os meses “Junho Vermelho” e “Julho Vermelho”, e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade em 1ª votação, com emenda. Parecer nº 145/2016, da Comissão de 

Justiça, sobre Projeto de Lei nº 113/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, 
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que Dispõe sobre a obrigatoriedade de orientação vocacional para os alunos 

matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, e dá outras providências. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 113/2016, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de orientação vocacional para os alunos matriculados na Rede 

Pública Municipal de Ensino, e dá outras providências. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 1ª votação, com emenda. 

Parecer nº 146/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 114/2016, 

de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que Dispõe do “Programa Municipal de 

Incentivo a Prática de Futebol Feminino” no município de Marituba, e dá outras 

providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 114/2016, do Ver. Raimundo Carneiro, que Dispõe 

do “Programa Municipal de Incentivo a Prática de Futebol Feminino” no município de 

Marituba, e dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, 

foi aprovado por unanimidade em 1ª votação, com emenda. Parecer nº 147/2016, 

da Comissão de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 116/2016, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, que autoriza o Poder Executivo a criar o dia 24 de junho como Dia 

da Cultura Nordestina no Município de Marituba e dá outras providências. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 116/2016, de autoria do Ver. Gilberto Souto, que autoriza o Poder Executivo a 

criar o dia 24 de junho como Dia da Cultura Nordestina no Município de Marituba e 

dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado 

por unanimidade em 1ª votação, com emendas. Parecer nº 148/2016, da Comissão 

de Justiça, sobre Projeto de Lei nº 117/2016, de autoria do Ver. Raimundo 

Carneiro, que Dispõe sobre a inclusão de assistentes sociais nas equipes do 

Programa Saúde da Família, e dá outras providências. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 117/2016, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro, que Dispõe sobre a inclusão de assistentes 

sociais nas equipes do Programa Saúde da Família, e dá outras providências. Não 

havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 1ª 
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votação, com emenda. Parecer nº 149/2016, da Comissão de Justiça, sobre Projeto 

de Lei nº 118/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir, que institui medidas sobre 

combate ao mosquito Aedes Aegypti e dá outras providências. Não havendo 

discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 

150/2016, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 119/2016, de autoria 

do Ver. Pastor Ademir, que institui o Projeto “Escola Melhor”, no Município de 

Marituba e dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Parecer nº 151/2016, da Comissão de Justiça, sobre 

Projeto de Lei nº 121/2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder 

Executivo a firmar termo de filiação à Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a arcar 

com as contribuições mensais correspondentes. Não havendo discussão, submetido 

à votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 121/2016, de autoria do 

Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de filiação à Frente 

Nacional de Prefeitos (FNP) e a arcar com as contribuições mensais 

correspondentes. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade em 1ª votação. Parecer nº 152/2016, da Comissão de Justiça, sobre 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2016, de autoria do Ver. Manoel Salin, que 

Denomina de “Escola Professora Maria Laudicé da Costa Alves” a atual Escola 

Novo Horizonte e dá outras providências. Não havendo discussão, submetido à 

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

001/2016, do Ver. Manoel Salin, que Denomina de “Escola Professora Maria 

Laudicé da Costa Alves” a atual Escola Novo Horizonte e dá outras providências. 

Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 2115/2016, de autoria do Ver. Pastor Ademir, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie o reparo da rua, tapa buraco e pavimentação asfáltica 

na Rua Saturnina, Bairro Bela Vista. Não havendo discussão, submetido à votação, 

foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 2118/2016, de autoria do Ver. 

Nilson Serrão, requerendo que o Presidente da República em exercício, Sr. Michel 

Temer, providencie a anulação do edital de chamamento do Ministério dos 

Transportes nº 2/2016 e a expedição do Termo de Cessão de uso da BR 316, do KM 
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1 ao KM 16, ao Governo do Estado do Pará para a implantação do BRT 

Metropolitano. Não havendo discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 2119/2016, de autoria do Ver. Júnior Amaral, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie para que seja declarado nulo o 

alvará do empreendimento denominado CTPR Guamá, com sede à Travessa Paz, 

s/n, Fazenda Santa Lúcia, Bairro Santa Lúcia. Submetido à discussão, o autor da 

matéria, o Ver. Junior Amaral solicitou pediu a anuência dos pares na anulação do 

Alvará da empresa denominada CTPR Guamá localizada em Marituba, pois a 

população do bairro Santa Lúcia não aguenta mais o mau cheiro, o desprazer e o 

descaso para com aquela população, motivo pelo qual o Ministério Público Federal - 

guardião máximo das Leis deste País acatou o seu pedido, no qual recomendou o 

município de Marituba a anulação do alvará de funcionamento da citada empresa, o 

que se encontra de cheio de vícios e ilegalidades. Esse Requerimento é antigo e 

não foi acatado, mas neste mês o Ministério Público do Estado deu inicio a uma 

Ação Civil Pública contra a Prefeitura de Marituba, recomendado novamente, 

baseado no parecer do Ministério Publico Federal, cercado de legalidade, vem à 

tribuna para pedir aos nobres vereadores que assinem conjuntamente um simples 

Requerimento pedindo também a suspensão da eficácia e os efeitos do alvará da 

Prefeitura de Marituba e da licença da SEMA – Secretaria de Meio Ambiente bem 

como seja suspensa atividade da empresa REVITA Engenharia SA e Empresa 

CTPR – Guamá no município de Marituba. Afirmou que está requerendo algo lícito 

de um Ato administrativo ilegal, nulo de pleno direito. E o município seja condenado 

no prazo de 30 dias a usar os efeitos da Lei e dar uma destinação final, em local 

adequado e apropriado os resíduos produzidos no município em área de segurança 

aéreo portuária. O tratado é do ano de 2005 e já está em 2016 e o mesmo não foi 

respeitado até os dias atuais. O Prefeito se diz contrário ao lixão em Marituba e o 

mesmo tem o apoio desta Casa de Leis para juntos fazerem o que deve ser feito 

para livrar a população deste problema. O município se encontra na área 

metropolitana de Belém que é uma região amazônica em que chove todos os dias. 

Como vão escoar o chorume se já abriram a sétima lagoa dentro do município 
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porque não para de chover e não conseguem compactar os resíduos. O volume de 

água pluvial é muito grande e já prejudica vários bairros como Santa Lúcia, Uriboca 

e Albatroz. Nestes locais há empreendimentos turísticos que estão correndo perigo 

ambiental que são a “Terra do Meio” e o “Paraíso das Pedras” e estão sendo 

prejudicados. Ficou arbitrada pelo Ministério Público multa de um mil reais por dia a 

ser aplicada à empresa e assim como esta Casa foi notificada do ocorrido bem 

como na montagem do site da Câmara, quando o Senhor Presidente, então Ver. 

Raimundo Lameira se manifestou acatando o cumprimento da decisão do Ministério 

Público, o mesmo deveria ser pela Prefeitura de Marituba e pela Empresa Revita. 

Agradeceu a oportunidade e pediu a aquiescência dos demais pares em aprovar seu 

Requerimento. Não havendo mais discussão, o Senhor Presidente submeteu à 

apreciação Plenária o Requerimento Alternativo, em forma de Emenda 

Modificativa ao Requerimento nº 2119/2016, de autoria do Ver. Junior Amaral, 

proposta pelo Ver. Raimundo Carneiro, em conformidade com o art. 117 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba, apresentando as seguintes 

justificativas: Considerando a apresentação do Requerimento nº 2119/2016, do 

Ilustre Ver. Junior Amaral, que solicita em caráter de cautelar a anulação do Alvará 

de localização e funcionamento do empreendimento CTPR – Guamá, com a 

justificativa de que o mesmo foi concedido com base em ato administrativo ilegal 

cometido pelo I COMAR (1º Primeiro Comando Aéreo Regional - Aeronáutica) que 

NADA TEVE A OPOR na implantação do referido empreendimento, na área 

instalada no Município de Marituba, assim anuindo a tese proposta na competente 

Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal; Considerando que a 

proposição do Digno Vereador precisa ser refeita quanto à forma de requerimento 

apresentada e a sua redação para que seja adequada ao bom vernáculo, em vista 

de que o Alvará de Localização e Funcionamento do Empreendimento, que busca 

anular e assim não poderia ser feita em caráter cautelar, foi expedido pela Prefeitura 

Municipal em dois mil e doze e renovado pelos demais exercícios, não foram 

eivados de vícios ou em ato administrativo ilegal, mas fundamentados em 

competentes Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
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(LO), expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a quem cabe 

o licenciamento desse tipo de Empreendimento nos termos da Constituição Federal 

e Legislação Federal e estadual, após regular aprovação do Conselho Estadual de 

Meio Ambiente, inclusive com a participação do Ministério Público que manifestou 

voto favorável ao licenciamento; Considerando que a matéria do Nobre Vereador 

traz para discussão nesta Câmara Municipal já foi pauta jurídica, amplamente 

discutida em ações judiciais já julgadas com improvimento, conforme o próprio autor 

do Requerimento relata em suas justificativas, inclusive transcrevendo decisão de 

mérito da Justiça Federal que extinguiu a ação popular e como consequência, 

tornou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento, que tinha como objetivo a 

mesma intenção que o Vereador tem nesta proposição. Logo, quer o Vereador 

rediscutir matéria superada na Justiça Federal; Considerando que a proposição 

apresentada pelo Nobre Vereador apesar de ser da mais alta importância, 

concernente a preocupação ambiental, em especial com o aterro sanitário instalado 

em nossa cidade e que vem causando preocupação de todos os Vereadores e 

munícipes, em especial da vizinhança do referido empreendimento que vem 

sofrendo com o forte “odor” e preocupação com a contaminação do lençol freático, 

não é possível resolver a situação por esta via eleita e com as justificativas já 

amplamente debatidas na Justiça Federal sem qualquer êxito, em vista de que as 

Licenças Ambientais foram concedidas pela SEMA – Estadual, por assim 

estabelecer a Legislação Federal; Considerando, porém, ser fato público e notório 

que os Poderes Executivo e Legislativo e a Sociedade Civil Organizada do Município 

de Marituba, têm se mobilizado junto às autoridades públicas, em especial, perante 

o Ministério Público Estadual, levando a sua preocupação com o cumprimento das 

condicionantes que embasaram a autorização do licenciamento ambiental da 

Empresa responsável; É o motivo pelo qual, como fim de buscar eficácia à 

proposição deste Poder Legislativo Municipal, os Vereadores, abaixo assinados, 

Signatários, com amparo no artigo cento e dezessete, do Regimento Interno deste 

Poder Legislativo Municipal, propõem o seguinte Requerimento Alternativo, em 

forma de Emenda Modificativa ao Requerimento nº 2119/2016, nos seguintes 
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termos: Considerando o mau odor e os riscos à saúde da população do Município de 

Marituba apresentados com a implantação do Empreendimento CTPR Guamá, 

localizado á Rodovia Alça Viária, Km 4,5, na Travessa da Paz, s/n, Fazenda Santa 

Lúcia, Bairro Santa Lúcia, CEP 67.200-000, Marituba – Pa. Os Vereadores do 

Município de Marituba, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, atendidos aos ditames legais, com fundamento no artigo cento e 

dezessete da Resolução nº 004/2013, de vinte e nove de agosto de dois mil e treze 

(Regimento Interno da Câmara Municipal), REQUEREM que seja expedido 

competente expediente ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Mário Filho, com a 

finalidade de reforçar a adoção das providências legais competentes que já vem 

adotando, concernente a fiscalização e a cobrança no cumprimento das 

condicionantes legais por parte da empresa CTPR Guamá (REVITA Engenharia 

S/A), que ensejaram a autorização e o licenciamento ambiental do Aterro Sanitário 

por parte do Conselho Estadual de Meio Ambiente, inclusive com voto favorável do 

Ministério Público Estadual, após análise política, ambiental, econômica e social (Em 

reunião do COEMA de vinte e oito de setembro de dois mil e doze); a anuência da 

Prefeitura de Marituba em dezoito de agosto de dois mil e onze por estar de acordo 

com o Plano Diretor desta Cidade; o deferimento do I COMAR que não se opôs a 

implantação do empreendimento na área instalada (vinte e quatro de março de dois 

mil e onze);Licença Prévia nº 1228/2012 – Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

Licença de Instalação nº 2068/2013 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

Licença de Operação nº 8846/2014 -  Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

Observância e cumprimento às Leis Municipais nº 298, de nove de junho de dois mil 

e quatorze (Dispõe sobre o descarte para destinação final e tratamento dos 

denominados “resíduos de terceiros” no Município de Marituba, cria a taxa ambiental 

e dá outras providências), Lei Municipal nº 306/2014 (Institui a Política Municipal de 

Meio Ambiente e o Sistema Municipal de Meio Ambiente de Marituba, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências e a Lei Municipal 

nº 326/2015 (institui a taxa de fiscalização ambiental). Outrossim, o Poder 

Legislativo Municipal de Marituba, requer ao Poder Executivo Municipal, em caso de 
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constatação do descumprimento das referidas condicionantes previstas em Lei, e 

que ensejaram o licenciamento ambiental do referido Empreendimento, que sejam 

adotadas todas as providências legais no âmbito da competência municipal, no uso 

do poder de polícia, com o fim de garantir a sadia qualidade de vida do povo e à 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado no Município de 

Marituba. Que pelo presente Requerimento Alternativo – Modificativo, seja aprovado 

pelo Soberano Plenário desta Augusta Casa de Leis, dando conhecimento ao 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Ministérios Públicos Federal e Estadual, 

Conselho Estadual de Meio Ambiente, I COMAR e a Sociedade Civil Organizada de 

Marituba, com ampla divulgação nos meios de comunicação e no Portal da 

Transparência da Câmara Municipal por meio de Nota Oficial, manifestando a 

posição do Poder Legislativo Municipal de Marituba. Submetida à discussão, o autor 

da matéria, o Ver. Raimundo Carneiro destacando que esta Emenda Modificativa 

vem respaldar o Requerimento do Nobre Vereador Junior Amaral, para que não haja 

brechas em caso de futuros processos. Acrescentou que, no início deste processo, 

foi encaminhado um manifesto do Ministério da Defesa, no dia vinte e quatro de 

março de dois mil e onze, não se opondo à instalação da Central de Processamento 

de Tratamento de Resíduos. A partir deste manifesto e para que seja dada mais 

garantia de atendimento no pedido do Ver. Junior Amaral, esta emenda modificativa 

será encaminhada ao Prefeito Municipal para que o mesmo tome as devidas 

providências para atender aos anseios da população em virtude do forte odor 

insuportável que está tomando conta de alguns Bairros deste Município, além da 

piscina de lodo formada no local com risco de atingir o lençol freático. Considerou 

que a empresa apresentou todas as licenças para o empreendimento, como seja o 

caso da Licença Prévia expedida em cinco de novembro de dois mil e dez; a Licença 

de Instalação expedida em vinte e sete de novembro de dois mil e doze; a Licença 

de Operação expedida em treze de março de dois mil e quatorze, todas expedidas 

pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA – Pará. Inclusive, com parecer 

favorável do Ministério Público, ata da COEMA favorável à instalação do projeto, 

mesmo porque a lei seja direcionada ao Estado e não aos Municípios. Solicitou o 
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apoio de todos os pares pela aprovação e assinatura desta emenda modificativa, 

inclusive, o apoio do Ver. Junior Amaral, para que o Prefeito possa tomas as 

medidas cabíveis para solucionar as questões envolvendo o aterro sanitário. 

Ressaltou que seja contrário ao aterro sanitário em Marituba, mas a lei estadual se 

sobrepõe à lei municipal. Em aparte, o Ver. Junior Amaral externou que não 

consegue entender o porquê desta emenda modificativa apresentada, esclarecendo 

e solicitando que seja registrado em ata, que a emissão de NADA OPOR do 

brigadeiro da aeronáutica não se sobrepõe ao Tratado Internacional de Voo, 

estando em desacordo com a legislação vigente, sendo considerado como vício de 

iniciativa, pois o nada opor do I COMAR fere o princípio da legalidade do ato 

administrativo. Registrou ainda que o Ministério Público Federal se sobrepõe ao 

Ministério Público Estadual, o qual abriu ação civil pública, não sendo inquérito, 

onde os atos de ilegalidade estão previstos, conforme estabelecido na Súmula 346, 

do Supremo Tribunal Federal. No que se refere à extinção do pedido deste orador, o 

processo não foi extinto por ser considerado ilegal, mas sim pelo entendimento do 

Juiz Federal, dizendo que este orador não teria gabarito ou autonomia para discutir 

sobre a questão de segurança aeroportuária e por não se tratar de meio ambiente, 

tanto que na época conseguiu adiar o alvará de funcionamento. Finalizou dizendo 

que seja necessário entendimento sobre todo o processo de instalação deste aterro 

sanitário. Retomando sua discussão, o Ver. Raimundo Carneiro esclareceu que a 

discussão do Ver. Junior Amaral sobre o nada opor do Ministério da Aeronáutica 

fosse quando o aterro sanitário já estivesse operando, ou seja, no dia vinte e quatro 

de março de dois mil e onze, este aterro sanitário ainda não existia, destacando que 

sua emenda modificativa seja uma forma de garantir o sucesso do Requerimento 

2119/2016, de autoria do Ver. Junior Amaral, respaldando o Poder Executivo em 

suas ações e decisões que não sejam anuladas pela justiça. Registrou que os 

Vereadores do Município de Marituba, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, atendidos aos ditames legais, com fundamento no artigo cento e 

dezessete da Resolução nº 004/2013, de vinte e nove de agosto de dois mil e treze 

(Regimento Interno da Câmara Municipal), REQUEREM que seja expedido 
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competente expediente ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Mário Filho, com a 

finalidade de reforçar a adoção das providências legais competentes que já vem 

adotando, concernente a fiscalização e a cobrança no cumprimento das 

condicionantes legais por parte da empresa CTPR Guamá (REVITA Engenharia 

S/A), que ensejaram a autorização e o licenciamento ambiental do Aterro Sanitário 

por parte do Conselho Estadual de Meio Ambiente, inclusive com voto favorável do 

Ministério Público Estadual, após análise política, ambiental, econômica e social (Em 

reunião do COEMA de vinte e oito de setembro de dois mil e doze); a anuência da 

Prefeitura de Marituba em dezoito de agosto de dois mil e onze por estar de acordo 

com o Plano Diretor desta Cidade; o deferimento do I COMAR que não se opôs a 

implantação do empreendimento na área instalada (vinte e quatro de março de dois 

mil e onze);Licença Prévia nº 1228/2012 – Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

Licença de Instalação nº 2068/2013 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

Licença de Operação nº 8846/2014 -  Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

Observância e cumprimento às Leis Municipais nº 298, de nove de junho de dois mil 

e quatorze (Dispõe sobre o descarte para destinação final e tratamento dos 

denominados “resíduos de terceiros” no Município de Marituba, cria a taxa ambiental 

e dá outras providências), Lei Municipal nº 306/2014 (Institui a Política Municipal de 

Meio Ambiente e o Sistema Municipal de Meio Ambiente de Marituba, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências e a Lei Municipal 

nº 326/2015 (institui a taxa de fiscalização ambiental). Finalizou solicitando a 

assinatura e o apoio de todos os pares pela aprovação da Emenda Modificativa ao 

Requerimento nº 2119/2016, de autoria do Ver. Junior Amaral, solicitando, inclusive, 

o apoio e assinatura do autor da matéria. Usando a palavra, o Ver. Anderson Lima 

se dirigiu ao Ver. Júnior Amaral o qual levantou uma discussão que tem afligido a 

população de Marituba e não deveriam se ater tão somente a legislação estadual ou 

federal e sim resolver de fato nesta Casa este transtorno o qual clama a população. 

O que compete a esta Casa é o anseio dos munícipes a ser resolvido e a realidade 

é de que existe um lixão que causa transtorno e se está ocorrendo algo de errado 

deve ser cobrado do Executivo para que tome as devidas providências a quem de 
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direito. O que não está claro é que o requerimento do Ver. Júnior Amaral traz 

informações passadas e o aterro já foi implantado. Existem atribuições municipais, 

estaduais e federais e deve ser dado a cada um a sua responsabilidade. A 

população está sofrendo e está Casa deverá cobrar que a empresa cumpra o que foi 

estabelecido quanto ao tratamento do lixo para não se transformar num caso “Aurá”. 

A preocupação no momento é fazer com que a empresa cumpra as normas pré-

estabelecidas. Deixou claro o seu posicionamento para que seja encaminhado um 

pedido ao Prefeito que abra um prazo de fiscalização juntamente com a Secretaria 

de Meio Ambiente para “in loco” fazer cumprir as normas, que seja emitido um 

relatório e se forem detectadas irregularidades, sejam cobradas multas revertidas 

para o município e caso não cumpram as leis ambientais sejam então cassadas 

suas licenças. Em aparte Ver. Júnior Amaral deixou claro que não pediu a 

anulação do empreendimento, mas sim a anulação imediata do seu alvará até que 

seja interditado e transferido para outro local, haja vista a população da área 

metropolitana ter se manifestado pela colocação em Marituba, e mesmo se 

manifestando contrário, o lixão foi instalado no município. Afirmou que pede apenas 

o cancelamento do alvará municipal da Prefeitura que em 2014 o Prefeito Mário 

Filho instituiu uma Lei de licença ambiental que diz em seu artigo 19º “A construção, 

instalação, funcionamento, ampliação, reforma, aplicação de recursos ambientais e 

efetivamente poluidores, capazes ou de outra forma de causar degradação 

ambiental, dependerão de prévio licenciamento municipal e que sejam precedidos 

de estudos de avaliação de impacto ambiental que transmitam confiabilidade quanto 

à guarda e manutenção do meio ambiente”. O estudo nunca foi apresentado a 

Secretaria de Meio Ambiente. Esclareceu que o seu pedido é legal e o que pede é 

através de requerimento a ser encaminhado ao Prefeito que já é sabedor, pois a lei 

criada já atende a anulação do Alvará. A lei foi assinada e aprovada por todos os 

vereadores. Retomando Ver. Anderson Lima afirmou ter lido na integra o 

requerimento e seu posicionamento é discordante quando é citado que o prefeito 

concedeu algo ilegal quando da emissão do alvará, que o mesmo fora concedido 

embasado em licenças apresentadas pela empresa e não vê ilegalidade, mas que 
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deverá ser cancelado se ela não estiver atendendo não só as normas municipais 

bem como a estadual e federal. Deixou claro que não discorda do requerimento do 

Ver. Júnior Amaral, mas que todos os vereadores assinem e que o prefeito 

condicione a uma visita técnica ao empreendimento e se for constato 

irregularidades, o mesmo seja cancelado. Em aparte Ver. Raimundo Carneiro 

esclareceu que sua Emenda vem respaldar e engrandecer o requerimento e a 

justificativa é clara quando diz que seja apresentado um laudo técnico e que se for 

constatado irregularidades o Poder Executivo tomará medidas para cassar a licença 

de funcionamento do empreendimento. O ato não é ilegal baseado nas licenças 

concedidas pelas esferas maiores, porém se for agora constatado irregularidades, a 

Emenda vai reforçar o requerimento do nobre colega para que o Executivo tome as 

medidas legais cabíveis. Concluiu Ver. Anderson Lima dizendo que a população 

tem pressa no encaminhamento dessa matéria e que o Prefeito aprecie o 

Requerimento com ampla urgência para que seja investigado o que de fato está 

ocorrendo, pois o mau odor está insuportável prejudicando a população. O prefeito 

se constatar irregularidades na empresa por certo irá fazer o que é o correto com o 

devido respaldo dessa Casa de Leis. Com a palavra, o Ver. Nilson Serrão externou 

que seja necessário ter a condição de oportunizar a população algumas explicações, 

que no final, irá de encontro ao que foi falado anteriormente nesta tribuna pelo seu 

antecessor, lembrando que esta Casa de Leis, no momento oportuno, usou a 

legislação para tomar as devidas providências no que se refere ao empreendimento 

do aterro sanitário, explicando, que seja necessário ainda se despir de qualquer cor 

ou bandeira partidária ou política sobre esta situação que ocorre neste Município. E 

os Vereadores como representantes do povo tomam as decisões visando qualidade 

de vida para os munícipes. Informou que já houve comentários de que os 

Vereadores deixaram isto acontecer, lembrando que na administração passada, o 

lixão do Aurá, lixão a céu aberto, recebia lixo de Belém, Ananindeua, Marituba, 

Benevides e Santa Bárbara, foi fechado em virtude de uma lei federal, lei dos 

resíduos sólidos, onde os municípios deveriam acabar com os lixões a céu aberto 

até agosto de 2014, ou seja, todos os municípios da Região Metropolitana, inclusive, 
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o município de Belém, com maior arrecadação do que os demais municípios não 

tomaram nenhuma providência para implantação dos respectivos aterros sanitários. 

Disse que o Governo Federal não encaminha os devidos recursos para que os 

municípios realizem ações em prol da população, ou seja, não encaminharam 

nenhum recurso para que os municípios pudessem iniciar o processo de instalação 

dos seus aterros sanitários. Portanto, uma empresa comprou terreno em Marituba, 

para implantação de aterro sanitário, com conhecimento de que nos demais 

municípios não existiam aterros sanitários. A partir daí, a empresa iniciou o processo 

de documentação necessária para o empreendimento, com a expedição das 

licenças ambientais, tendo em vista que a própria lei federal permite que estas 

licenças sejam expedidas pelo Governo do Estado. Ressaltou que o I COMAR que 

anteriormente dizia que não poderia se construir aterro sanitário nas proximidades 

dos aeroportos em virtude do fluxo de aeronaves, porém em dois mil e onze, 

autorizou o início do empreendimento através de laudo nada a opor à instalação do 

aterro sanitário. Disse que com isso, a empresa passou a solicitar as licenças 

ambientais necessárias para iniciar o processo de instalação do aterro sanitário. Em 

dois mil e doze, a Prefeitura Municipal de Marituba concedeu anuência ao 

empreendimento por estar inserida dentro do Plano Diretor deste Município, Lei 

Municipal nº 170/2007, e seguindo o procedimento da esfera estadual. Lembrou 

que, quando o processo chegou à Câmara Municipal de Marituba, todos os 

Vereadores, sem exceção, apresentaram Projeto de Lei, onde, discutiram, votaram 

favoravelmente por unanimidade, inclusive, com parecer favorável da Comissão de 

Terras, composta à época pelos Vereadores Raimundo Carneiro, Helder Brito e 

Junior Amaral, este último autor do requerimento nº 2119/2016. Tal projeto de lei 

considerou a possibilidade de se ter um aterro sanitário neste Município cumprindo 

todas as exigências legais; além da cobrança de uma taxa ambiental por cada 

tonelada de lixo oriunda de outros Municípios, enquanto que Marituba poderia 

utilizar o aterro sanitário sem nenhum tipo de custo pelo lixo produzido. Destacou 

que todos os Vereadores sejam contrários aos procedimentos do aterro sanitário a 

partir do momento que passa a prejudicar a população deste Município e o não 
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cumprimento das normas e leis municipais e estaduais sobre meio ambiente. Fez a 

leitura do Requerimento nº 2119/2016, de autoria do Ver. Junior Amaral, que segue: 

“Em caráter cautelar, em observância dos princípios da prevenção e precaução, no 

exercício da auto tutela, anule o alvará de localização e funcionamento do 

empreendimento CTPR Guamá, com sede à Travessa Paz, s/n, Fazenda Santa 

Lúcia, Bairro Santa Lúcia, pois este foi dado com base em ato administrativo ilegal, 

nulo de pleno direito não podendo ser convalidado. O Ver. Nilson Serrão esclareceu 

que o alvará de localização e funcionamento foi concedido pela Prefeitura Municipal 

de Marituba nos anos de dois mil e doze, dois mil e treze, renovados em dois mil e 

quatorze, dois e quinze, e no início de dois mil e dezesseis”. Logo, o Ver. Junior 

Amaral solicita que os Vereadores anule o alvará, por considerar um ato ilegal de 

pleno direito, nulo. Lembrou que quem concedeu o alvará foi a Prefeitura Municipal 

de Marituba, o Prefeito Mário Filho, obedecendo à legislação do Plano Diretor, bem 

como a legislação estadual. Disse que se for aprovado o Requerimento do Ver. 

Junior Amaral, os Vereadores desta Casa de Leis estarão dizendo que o Prefeito 

Mário Filho infringiu ato legal imperfeito. As licenças ambientais foram concedidas 

por órgãos estaduais competentes. Registrou que em nenhum momento seja 

expresso no requerimento de autoria do Ver. Junior Amaral que seja considerado o 

momento atual da gestão do Prefeito Mário Filho, e que a empresa não está 

cumprindo com o acordado na legislação municipal poderia até aceitar, pois assim 

poderia cobrar fiscalização quanto aos males causados pelo empreendimento. Na 

ocasião, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos, para garantir 

o direito de uso da palavra ao Ver. Nilson Serrão, em virtude de manifestação e 

tumulto causados por algumas pessoas com ânimos exaltados na galeria desta 

Casa de Leis. Reiniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, concedeu novamente 

a palavra ao Ver. Nilson Serrão para conclusão de sua discussão, no que, solicitou 

que fosse registrado em ata, que em momento algum, esteja contrário à população 

deste Município, mesmo porque seja morador desta Cidade, e não se pode aceitar a 

situação ocasionada pela empresa que administra o aterro sanitário, ocasionando 

transtorno à população. Considerou que seja necessário separar as coisas tendo em 
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vista de que o aterro sanitário já está instalado em Marituba e está causando danos 

à população, e a Emenda Modificativa diz que o Prefeito Municipal possui todas as 

regras e a legislação à sua disposição para as providências cabíveis. Acrescentou 

que independente de Vereador, Prefeito, bandeira partidária, ou eleição, acima de 

tudo está à população de Marituba. Não aceitará dizer que seja contra o povo e 

favorável ao Prefeito, pois isto seja balela. Assomando-se à discussão, o Ver. 

Junior Amaral disse que foi discutida uma Lei que foi dado entrada por sua pessoa 

e foi feita para proteger Marituba no que recebe 10% do faturamento da empresa 

Revita pelo lixo da área metropolitana, sendo injusto falar que não defende Marituba. 

O Alvara é anual e é precário. O aterro foi iniciado e ainda não está concluído 

porque o Ministério Público Estadual e Federal estão pressionando a prefeitura para 

fechar o lixão. São mil duzentas e noventa e seis páginas de inquérito e todas as 

ações citadas no processo são de sua autoria tanto como no seu requerimento 

quando pediu e justificou com clareza as datas, considerando a ação civil publica 

dada entrada em 2013 que em 13.03.2013 protocolou cópia junto ao MPF/PA da 

DENÚNCIA e em 14.06.2013 protocolou mais uma DENUNCIA do desmatamento 

ilegal, em 22.08.2013 ratifica a DENUNCIA que a empresa foi instalada em área de 

segurança aeroportuária – ASA, em 22.06.2015 foi aceita outra DENUNCIA da 

ONISA – Sr. Carlos Vaz que era morador do Bairro Santa Lúcia - que se mudou 

devido o mau odor – Falar que as mil e duzentas e tantas páginas de um inquérito 

do MPF são ilícitas, perguntou a todos. E como disse o Ver. Nilson Serrão já que é 

para dividir a situação, entendendo que aprovem este Requerimento e sua Emenda 

e depois cada Vereador apresente o seu pedido. O que não tem cabimento é 

cancelar um Requerimento para aprovar outro, já que o Ministério Público o respalda 

e que o NADA OPOR do brigadeiro da aeronáutica é válido. O inquérito civil que 

hoje é uma Ação Civil com aplicação de multa não vai onerar o bolso do prefeito e 

sim da Prefeitura. Cabe sim, ao prefeito identificar o erro e corrigi-lo. O prefeito 

precisa estar pautado na verdade e não na razão, pois errar é humano. Pediu aos 

pares que seu requerimento seja aprovado e que não seja prejudicado pela 

Emenda. Em aparte Ver. Raimundo Carneiro afirmou que em nenhum momento a 
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sua Emenda anula o Requerimento do Ver. Júnior Amaral e esta Casa entende que 

há algo de errado bem como o Prefeito que esteve em reunião no Bairro Albatroz 

juntamente com a comunidade, com o Secretário de Estado e do Ministério Público. 

A emenda vem sim, respaldar, em caráter legal para evitar brechas de que a 

empresa recorra à justiça e revoguem a decisão do Prefeito. Concluiu o Ver. Júnior 

Amaral dizendo que a Emenda modifica a essência do requerimento, sim! Motivo 

pelo qual pediu o respaldo do Ministério Público – Guardião das Leis e da Câmara 

Municipal para que de forma legal haja discussão jurídica em favor de Marituba. No 

uso da palavra, o Ver. Manoel Salin externou votos de solidariedade aos moradores 

do Albatroz, Santa Lúcia I, Santa Lúcia II, Beira Rio, Santa Clara, Uriboca, 

Uriboquinha, São Pedro e São João, há três anos, foram realizadas quatro sessões 

itinerantes para discutir sobre a implantação do aterro sanitário em Marituba, e em 

nenhum momento constatou a presença do Ver. Junior Amaral nestes eventos. 

Muitos estão fazendo política antecipada, pois o assunto seja sério e não pode ser 

tratado desta forma, disse que comunga com o Requerimento do Ver. Junior Amaral, 

que não está totalmente errado, porém considera que o mesmo necessita de 

ajustes, considerando que qualquer manifestação em defesa do povo deste 

Município seja válida. Disse que os Vereadores precisam sair desta discussão com 

uma proposta, pois entende que o aterro sanitário esteja prejudicando a população 

de Marituba. Em aparte, o Ver. Junior Amaral esclareceu que seja formado em 

administração pública e que muito antes de estar Vereador já debatia sobre o tema, 

tanto que adentrou com ação popular contra o empreendimento antes mesmo de 

estar filiado a qualquer sigla partidária. E, em janeiro, de dois mil e treze, antes 

mesmo de tomar posse do mandato de Vereador, adentrou com seis ações contra o 

empreendimento. Lembrou que na última audiência pública sobre o tema esteve 

presente e também não constatou a presença do Ver. Manoel Salin, considerando a 

necessidade de se buscar conhecimento de causa para poder falar sobre o trabalho 

deste orador. Ressaltou ainda, que tudo foi registrado nos anais deste Poder 

Legislativo, bastando solicitar aos taquígrafos todas as amplas discussões sobre o 

tema em questão. Registrou que seja fácil ser contrário ao Requerimento de sua 
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autoria, destacando que cada pode demonstrar sua indignação, basta desmembrar 

os requerimentos e votar favorável ou contrário. Em aparte, o Ver. Nilson Serrão 

disse que no início deste processo o Ver. Junior Amaral adentrou com ações desde 

dois mil e treze, dizendo ser contrário ao empreendimento, e quando assumiu o 

mandato de Vereador aprovou a lei liberando o empreendimento. Lei Municipal que 

dispõe sobre o descarte, destinação final e tratamento de resíduos sólidos, 

denominados de terceiros, ficando proibido o recebimento de resíduos de qualquer 

natureza domiciliar, industrial ou hospitalar, provenientes de outros municípios em 

aterros sanitários públicos ou privados dentro do Município de Marituba. Exceto 

aqueles que venham licenciados pelos órgãos municipais competentes mediante o 

pagamento de taxa de fiscalização ambiental a ser instituída. Ou seja, o nobre 

Vereador Junior Amaral aprovou a referida lei para implantação do aterro sanitário 

se tivesse licenças ambientais dos órgãos competentes. Retomando sua discussão, 

o Ver. Manoel Salin esclareceu que passou um período de cerca de um ano e três 

meses afastado deste Poder Legislativo. Finalizou solicitando ao Ver. Junior Amaral 

que vote favorável à Emenda Modificativa, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, ao 

Requerimento nº 2119/2016, de autoria do Ver. Junior Amaral. Não havendo mais 

discussão, submetido à votação, o Requerimento nº 2119/2016, de autoria do Ver. 

Junior Amaral, foi aprovado por unanimidade com Emenda. Analisadas as matérias, 

o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

Pronunciamentos Finais, no que, o Ver. Junior Amaral aproveitou para 

parabenizar a Mesa Diretora, os demais Vereadores, os funcionários da Casa e a 

população presente que vem prestigiar a sessão, deixando claro principalmente ao 

Vereador Nilson Serrão, registrando através dos taquígrafos nos anais da Casa, que 

votou a favor da Emenda em função do seu Requerimento e em garantia dos 

direitos do Município de Marituba, pois esse é o seu papel de legislador. Agradeceu 

mais uma vez a presença de todos. Por sua vez, o Ver. Pastor Ademir após saudar 

a todos informou que em mil novecentos e quarenta e sete foi discutida a criação do 

Estado de Israel. E em mil novecentos e quarenta e oito, se deu a criação e 

independência de Israel, e todos aqueles que consideram esta independência sejam 
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abençoados. Lembrou que milhões de pessoas foram exterminadas em Israel 

através das guerras santas. Solicitou à Mesa Diretora que fosse observado um 

minuto de silêncio em prol destas vitimas, o que foi feito. Não havendo mais 

oradores inscritos nos pronunciamentos finais e mais nada a ser tratado na ordem 

do dia, quando eram, precisamente, onze horas e quinze minutos, o Senhor 

Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária. 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 maio de 2016 - 23º ano do Plebiscito e da Lei que criou o 

Município e 20º 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- 
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