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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017. 

 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, 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, interinamente, o Vereador 

Boni, na Vice-Presidência, interinamente, o Vereador Gilberto Souto, na 

Primeira Secretaria, interinamente, o Vereador Raimundo Carneiro e na 

Segunda Secretaria, interinamente, o Vereador Raí. Composta a Mesa Diretora, 

o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a verificação de 

quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: Raí, Allan Besteiro, 

Neneco, João Pereira, Chica, Mello, Gilberto Souto, Raimundo carneiro e Boni. 

Alcançando o quórum regimental, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora 

Chica, que fizesse a leitura de um texto bíblico e, quando eram, pontualmente, 

nove horas e nove minutos, em nome de Deus, deu por aberta a presente 

sessão ordinária. Continuando, oportunamente, o Senhor Presidente registrou a 

presença dos Vereadores Salin e Manelzinho Rocha, solicitando, em seguida, ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o qual 

informou que as atas se encontram no caderno dos Vereadores e na Secretaria da 

Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura do Expediente: Ofício Circular nº 002/2017 – CER/GOV, da 

Diretoria do Cerimonial do Governo do Estado, encaminhando cópia da Mensagem 

do Governo do Pará à Assembleia Legislativa do Estado do Pará – 2017. 

Comunicados nº CM 001805, 001806, 001807, 001808, 001809, 001810, 

001811, 001812 e 001813/2017, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação, informando sobre a liberação de recursos 

financeiros ligados ao referido fundo no Município. Lido o Expediente, 

oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Everaldo 

Aleixo por motivo de doença, em seguida, franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos pronunciamentos iniciais. No uso da tribuna, o Vereador Mello 

após saudar a todos solicitou requerimento verbal, em caráter de urgência, 

requerendo que o Prefeito Municipal determine Estado de Calamidade Publica no 

Município de Marituba, em virtude do mau cheiro e das condições inadequadas de 

instalação do aterro sanitário. Informou que conversou, através de telefonema, 

com o Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, orientando sobre a 

questão do aterro sanitário de Marituba, com esta determinação de estado de 

calamidade pública o Governo Federal poderá adentrar no Município com 

investimentos de recursos para reparação de danos. Destacou que esta tragédia já 

era anunciada, lembrando que, quando assumiu a interinamente a Prefeitura de 

Marituba, em 2013, teve que assinar um TAC – Termo de Ajustamento de 

Conduta, juntamente com os Prefeitos dos Municípios de Belém e de Ananindeua, 

para que cada Município tivesse o seu aterro sanitário, ou seja, que fosse 

implementada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 

nº 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010. Registrou que 

assinou o TAC para que o Município de Marituba tivesse o seu aterro sanitário e 

não que fosse receber o lixo dos outros Municípios da Região Metropolitana de 

Belém. Em aparte, o Vereador Raí disse que entende a preocupação do Vereador 

Mello, porém, informou que adentrou com Indicação, inclusive, já está na pauta da 

ordem do dia, solicitando que o Prefeito Municipal decrete Estado de Calamidade 

Pública no Município de Marituba, visando o apoio do Governo Federal, através da 

Defesa Civil, com a realização de vistorias no aterro sanitário e, que seja 

encaminhado ofício ao Ministério da Integração Nacional para reconhecimento da 

situação de calamidade pública. Solicitou aos demais pares para que assinem esta 

Indicação juntando esforços para defender a população deste Município. 
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Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Mello concordou com a proposta 

de que todos assinem esta matéria, aproveitando para parabenizar o autor. 

Informou que, mesmo não sendo membro do PMDB, seja amigo do Helder 

Barbalho, o qual está aguardando a aprovação e o encaminhamento da matéria. 

Parabenizou o Vice-Prefeito, João Batista, pela solicitação de moção de 

agradecimentos ao Ministro do Meio Ambiente José Sarney Filho que está 

analisando a situação dos outros empreendimentos de aterro sanitário da Revita 

Engenharia em outros Estados. Informou que em todas as reuniões que este 

Vereador participa há diversas reclamações e questionamentos sobre a questão 

do aterro sanitário, e que uma pessoa, através das redes sociais, está dizendo 

fazendo comentários inoportunos sobre uma foto que este Vereador tirou na frente 

do lixão e postou nas redes sociais. Não havendo mais oradores inscritos nos 

pronunciamentos iniciais, oportunamente, o Senhor Presidente, registrou a 

presença do Vereador Pastor Rodvaldo, franqueando, em seguida, a palavra às 

lideranças partidárias. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Salin, líder do 

Governo, após saudar a todos, parabenizou o Vereador Mello pelo seu 

pronunciamento, da preocupação com população de Marituba diante da Empresa 

REVITA. Esteve presente numa reunião na SEMMA – Secretaria de Meio 

Ambiente com participação de Secretários, Prefeito e Vereadores onde foi criada 

uma pauta a ser discutida com a população para que possam discutir o que vai 

acontecer nos próximos dias de enfrentamento no lixão. Foi criada uma comissão 

com representantes de moradores e cinco vereadores que são Alan Besteiro, João 

Pereira, Chica, Manelzinho Rocha e Manoel Salin, onde foi sugerido a população 

que a Câmara ficaria a disposição para discutir e se fazer representante junto ao 

Governo do Estado, pois não tem condições de a REVITA continuar a funcionar no 

município. A manifestação é para paralisar a atividade da empresa. Convocou a 

todos a participarem no dia 20/03 as 9:00 Hs. de uma sessão no plenário da 

Câmara para tratar o assunto e sua problemática. Portanto, espera que todos 

participem e juntos possam deslocar o aterro para o município de Santa Izabel. Na 
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sequência, o Vereador Raimundo Carneiro, líder do PSD, após as saudações 

iniciais, externou que seu antecessor foi feliz nas palavras no que se refere ao 

lixão, destacando que na semana passada participou de reunião nesta Casa de 

Leis e uma representante do Ministério Público se sentiu ofendida quando este 

Vereador se referiu ao aterro sanitário, instalado neste Município, como lixão a céu 

aberto. Disse não entender onde ela conseguiu esta constatação de aterro 

sanitário. Declarou que não adianta ficar postando comentários, elogios ou fotos 

nas redes sociais, pois este manifesto não possui bandeira partidária, seja de cada 

cidadão morador deste Município. Informou que se houver necessidade de ir 

novamente para frente do aterro sanitário e interditar a entrada e saída dos 

caminhões, isto será feito. Considerou a necessidade deste empreendimento, ser 

transferido para outro Município, porém para onde for causará transtornos à 

população. Registrou que no dia 20 de março às 09h, a população de Marituba 

deve lotar as galerias desta Casa de Leis, mostrando para os Municípios de Belém 

e de Ananindeua que Marituba não seja obrigada a aceitar este lixão. Em aparte, o 

Vereador Manelzinho Rocha informou que a comissão de moradores esteve 

participando de audiência na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, onde foi 

aprovada a formação de uma comissão externa de deputados estaduais que irá 

acompanhar este processo do aterro sanitário de Marituba, serão discussões 

iniciais, sendo necessário que os Vereadores, deste Município, estejam todos 

unidos. Informou que o Deputado Federal, Edmilson Rodrigues, também fez 

referência, em Brasília, sobre a questão do aterro sanitário que está prejudicando 

a população. Disse que Marituba não pode ficar refém desta empresa, mesmo 

com as dificuldades de instalação em outro local. O clamor da sociedade seja uma 

guerra, vencendo algumas batalhas, mas a luta continua. Parabenizou a iniciativa 

de fechamento do aterro sanitário evitando a entrada e saída de caminhões. 

Informou que, na segunda-feira passada, algumas autoridades estiveram visitando 

in loco as instalações do aterro sanitário para avaliar o funcionamento do mesmo, 

constatando que seja um verdadeiro lixão a céu aberto, não tendo como 
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considerar aquilo um aterro sanitário. Destacou ainda, que o empreendimento seja 

de uma empresa particular e não um consórcio de Municípios. Reforçou o convite 

para a participação de todos na sessão especial do dia 20 de março nesta Casa 

de Leis. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Raimundo Carneiro 

destacou que a população quer saber se o aterro irá ou não sair deste Município. 

Externou sua satisfação em representar a liderança do PSD nesta Casa de Leis, 

tendo em vista a luta em defesa da população de Marituba. Em aparte, o Vereador 

Mello disse que as pessoas que reclamam da população de Marituba e do 

acumulo de lixo na região metropolitana de Belém, deveriam se deslocar Marituba 

ou até o lixão para constatar a situação vivida pelo povo de Marituba. Ressaltou 

que não existe bandeira partidária quando se trata de defender o Município de 

Marituba, considerando a importância de decretar estado de calamidade pública 

neste Município para que o Governo Federal possa adentrar em Marituba, pois se 

não houver a interferência do Governo Federal seja necessário ir novamente para 

frente do lixão e fechar os portões da empresa. Finalizou dizendo que seja 

necessário trazer empresas que ajudem o Município e não que o prejudiquem. Por 

sua vez, o Vereador João Pereira, líder do PC do B, externou que o lixão está 

tirando a paz dos moradores de Marituba. Teve a oportunidade de ver de perto a 

situação do lixão e que o Ministério Público está sendo omisso neste processo e 

como representante de e líder de partido irá participar ativamente para retirar esta 

empresa do município que tanto vem afetando a fauna, a flora e o meio ambiente 

como um todo. Em aparte, o Vereador Manoel Salin solicitou para registrar a 

presença em plenário do Sr. Hélio, Sr. Júnior Vera Cruz e o Senhor Curimbó Filho 

os quais estão acompanhando dia e noite às reuniões e aproveitou o ensejo para 

convidar os mesmos a participarem da sessão no dia 20/03. Retomando, o Ver. 

João Pereira confirmou a participação da população, sendo mérito da equipe que 

vem se reunindo, dia a dia, programando o evento para paralisar as atividades do 

lixão. Outro assunto que tratou foi o último dia 08 de março em que parabenizou 

todas as mulheres de Marituba, sendo esse dia, dedicado à luta feminina pelas 
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melhores condições de vida, de trabalho, espaço politico e a igualdade. Em aparte, 

o Ver. Raimundo Carneiro externou que os Vereadores desta Casa de Leis estão 

de parabéns pela forma democrática como vêm trabalhando ativamente na 

questão do lixo. Esteve presente na Policia Rodoviária na alça viária juntamente 

com o Prefeito e alguns Secretários para conter essa maldade do Governo do 

Estado para com Marituba. Quanto ao dia internacional da mulher disse que flores 

são muito bem vindas às mulheres, porém precisam de igualdade de 

oportunidades. Deixou registrado que “O homem que trata uma mulher como 

princesa é porque é filho de uma rainha”. Pediu bênçãos as mulheres presentes. 

Concluiu, o Ver. João Pereira agradecendo e falando que o mérito da paralização 

do lixão é dos lideres comunitários que estão mais próximos daquele local, sendo 

incansáveis. Parabenizou a equipe de vereadores que se fazem presentes. 

Parabenizou as mulheres que tanto precisam de igualdade, principalmente na 

politica, que não chegam nem a atingir um por cento de representação na politica 

brasileira. Congratulou-se a Ver. Chica como representante da mulher nesta Casa. 

Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 012/2017, 

de autoria do Poder Executivo; Indicação nº 001/2017, de autoria do Vereador 

Raí; Requerimentos nº 1152, 1157, 1163 e 1165/2017, de autoria do Vereador 

Raí; Requerimentos nº 029, 030, 031, 032 e 033/2017, de autoria do Vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 255, 256, 257, 258 e 259/2017, de autoria 

do Vereador Allan Besteiro; Requerimentos nº 531, 532, 533, 534 e 535/2017, de 

autoria do Vereador Salin; Requerimentos nº 597, 598, 600, 602 e 622/2017, de 

autoria do Vereador Helder Brito; Requerimentos nº 1032, 1036, 1038, 1040 e 

1041/2017, de autoria do Vereador Mello; Requerimentos nº 1082, 1083, 1084, 

1085 e 1088/2017, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; Requerimentos nº 

1214, 1219, 1220, 1221 e 1226/2017, de autoria da Vereadora Chica; 

Requerimentos nº 1297, 1298, 1300, 1301 e 1302/2017, de autoria do Vereador 

Gilberto Souto; Requerimento nº 1494/2017, de autoria do Vereador Boni; 
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Requerimentos nº 1516 e 1587/2017, de autoria do Vereador Pastor Ademir; 

Requerimentos nº 1536, 1546 e 1551/2017, de autoria do Vereador João Pereira; 

Requerimentos nº 1614 e 1616/2017, de autoria do Vereador Neneco; 

Requerimento nº 993, 994, 995, 996 e 492/2017, de autoria do Vereador Everaldo 

Aleixo. Lida a matéria, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse nova verificação de quórum para dar início à ordem do dia, constatando-se 

as presenças dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Manelzinho 

Rocha, Neneco, João Pereira, Chica, Pastor Ademir, Helder brito, Mello, Salin, 

Raí, Boni, Gilberto Souto e Raimundo Carneiro. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente passou à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 

012/2017, de autoria do Poder Executivo, que adota o Diário Oficial dos Municípios 

do Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação das Associações de 

Municípios do Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de comunicação dos 

atos normativos e administrativos do Município de Marituba – PA. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça, para análise e parecer. Por questão de 

ordem, as matérias do Vereador Raí serão discutidas e votadas em bloco, 

conforme solicitação do autor. Indicação nº 001/2017 - indicando que esta Casa 

de Lei, sugira ao Poder executivo, que Decrete Estado de Calamidade Pública, 

buscando apoio do Governo Estadual através da defesa civil para que a mesma 

vistorie a situação em que se encontra o Aterro Sanitário e ainda encaminhe ofício 

ao Ministério da Integração Nacional a fim de solicitar o reconhecimento do estado 

de calamidade pública pelo Governo Federal buscando assim apoio material à 

população local; Requerimentos nº 1152/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie reforma do Posto de Saúde, do Bairro Nova União; nº 

1157/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a ampliação do 

Sistema de Abastecimento de Água, no Bairro Novo Horizonte; nº 1163/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Unidade de 

Ensino Infantil (creche), no Bairro São Francisco; e nº 1165/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma quadra poliesportiva 
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coberta, na escola EMEF Santa Helena. Em discussão, o autor das matérias, o 

Vereador Raí destacou não considerar de sua autoria a matéria, mas sim de todos 

que estão empenhados na defesa da população deste Município, ou seja, 

Vereadores, Prefeito e a população. Disse que a matéria será assinada por todos 

os Vereadores, lembrando que em reunião realizada nesta Casa de Leis, foram 

apresentadas diversas situações e, em seguida, se deslocaram até o aterro 

sanitário, onde houve um questionamento sobre a possibilidade de decretar estado 

de calamidade pública no Município de Marituba. Na ocasião, este Vereador fez 

diversas pesquisas sobre a questão e através da lei 7.257, de 04 de agosto de 

2010, que trata sobre o estado de emergência e sobre o estado de calamidade 

pública, detectando que caberia adentrar com a referida solicitação, em casos 

resultantes por desastres ou infestações adversas naturais ou provocadas pelo 

homem sobre o ecossistema, causando danos às condições humanas, materiais 

ou ambientais, consequentemente causando prejuízos econômicos e sociais. 

Considerou ainda a união de forças municipais e estaduais na área de saúde 

pública, visando o acompanhamento da qualidade desta saúde pública no entorno 

do aterro sanitário. Em aparte, o Vereador Allan Besteiro parabenizou o autor da 

matéria dizendo que está acompanhando os trabalhos da comissão, observando 

que o Governo do Estado está preocupado dom a questão da saúde pública, 

porém não pode esquecer a questão ambiental, mas ao que parece as autoridades 

estaduais estão mais preocupadas mesmo seja com o empreendimento. Disseque 

a vontade da população de Marituba seja a retirada deste aterro sanitário. 

Registrou que o Governo Estadual deve ser responsabilizado pela liberação das 

licenças para funcionamento do aterro sanitário. Retomando sua discussão, o 

Vereador Raí disse que seja importante a união de forças na área de saúde, tendo 

em vista que a população já sente o reflexo do lixão através de diversas doenças. 

Finalizou parabenizando a Vereadora Chica, os Vereadores Allan Besteiro, 

Manelzinho Rocha que estão acompanhando diariamente esta questão do aterro 

sanitário, salientando que no dia 20 de março de 2017 seja o momento certo para 
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mostrar o que vem ocorrendo no Município desde a instalação deste 

empreendimento. Em discussão, o Vereador Mello falou da importância de ser 

solucionada a retirada da empresa REVITA que age irresponsavelmente no 

município. Discutiu conjuntamente com os demais vereadores a questão do pedido 

de calamidade publica, sendo importante a união de todos os vereadores, 

principalmente o apoio do Ministro Helder Barbalho, do Senador Jader Barbalho e 

do Deputado Federal Jordy, bem como dos Deputados Raimundo Santos, Miro 

Sanova e tantos outros que estão unidos no bem comum e com a consciência do 

desrespeito para com Marituba. Por esse motivo a comissão que se instalou deve 

aceitar ajuda desses parlamentos que estão imbuídos de boa vontade para 

declarar o estado de calamidade publica em Marituba. Como disse o Vereador Rai, 

onde uma cidadã de Belém reclamou que o lixo não fora recolhido na sua porta 

porque os trabalhadores de Marituba são uns desocupados. Imaginem os que 

moram em Marituba, no Bairro Uriboca onde pessoas que residem ao lado do 

lixão, sofrem com o mau cheiro. Em aparte, o Vereador Raimundo Carneiro 

disse que infelizmente as pessoas não tem respeito pelo sofrimento dos outros 

que reclamam da falta de coleta do lixo, imaginem os que moram aqui, onde as 

pessoas não conseguem respirar e nem dormir. Externou sua revolta, tanto que 

pede por mais unidades de saúde, porém, perguntou como as pessoas que moram 

ao entorno do lixão poderão fazer um tratamento de saúde se o problema não for 

sanado, haja vista esse lixão maldito ser um infortúnio. Concluiu, o Vereador 

Mello agradecendo a participação do nobre colega, pois várias pessoas se 

encontram com problemas respiratórios e alérgicos. O lixão, sendo um desastre 

anunciado, o Poder Legislativo e Executivo precisam de imediato tomar 

providencias. Belém produz 1200 toneladas dia de lixo, Ananindeua 600 toneladas 

e Marituba apenas 100 toneladas. Não é justo! Apesar de a Legislação Federal 

afirmar que cada município tem que ter o seu aterro sanitário, é o correto. Mas não 

fazer de Marituba um município depositório de outros tantos municípios. Afirmou 

que vai brigar junto com os pares para retirar o consórcio do Município. Em 
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discussão, a Vereadora Chica parabenizou a iniciativa do autor da matéria, 

destacando que há cerca de quinze dias conversou com o Prefeito Municipal sobre 

a referida questão, porém naquele momento não caberia esta solicitação. 

Estendeu parabéns aos moradores do Bairro Santa Lúcia que, juntamente com 

diversos moto taxistas foram para frente do aterro sanitário interditando a entrada 

e saída de caminhões. Lembrou que, na quinta-feira, após a sessão, se 

encaminhou ao aterro sanitário constatando o sofrimento das pessoas que 

residem mais próximo deste empreendimento. Informou que acompanhou a 

comissão formada para fazer vistoria nas atividades do aterro sanitário. Disse que 

não adianta fazer criticas nas redes sociais, mas seja necessário ir até o local e 

constatar as condições e o sofrimento das famílias, onde muitas crianças estão 

sofrendo com diarreia, comprometendo a saúde pública. Informou que o Prefeito 

Mário Filho irá comprar medicamentos e realizará mutirões nas áreas afetadas, 

especialmente, no Uriboca. Acrescentou que a água já está contaminada, e as 

pessoas estão comprando água mineral. Concordou com a questão de 

responsabilizar o Governo do Estado, a Secretaria Estadual de meio Ambiente, o 

próprio secretário Luiz Fernando, pela assinatura de liberação de instalação deste 

aterro no Município de Marituba, considerando a necessidade de retirada urgente 

deste aterro sanitário, que com toda a certeza irá fortalecer o Município, que não 

pode aguardar um prazo de dois anos para a retirada deste aterro, podendo ser 

num período mais curto de seis meses. Marituba não pode pagar pelo erro do 

Governo do Estado, e que através da união dos quinze Vereadores desta Casa de 

Leis em conjunto com o Ministro da Integração nacional, Helder Barbalho, a 

população de Marituba sairá vitoriosa. Convidou os pares e a população para se 

reunirem em ato público no dia 22 de março de 2017, em frente a Praça Matriz de 

Marituba, dizendo que houveram reviravoltas, mas nada está perdido. Considerou 

que seja uma vergonha a cidade de Marituba aparecer na mídia e nas redes 

sociais como a cidade do lixão. Disse que não seja uma máquina que irá resolver 

o problema do mau cheiro e que este aterro sanitário seja transferido para um 
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lugar que não prejudique outras pessoas. Em parte, o Vereador Raí reforçou o 

convite para que todos participem deste ato no dia 20 de março de 2017, bem 

como, participem da sessão especial do dia 22 de março de 2017, nesta Casa de 

Leis. Disse que a famosa máquina esperada trata apenas o chorume, aliás, a 

empresa conta com duas máquinas deste tipo. Disse que esta comissão formada 

possa ser permanente para acompanhar todo o processo envolvendo o aterro 

sanitário. Retomando seus pronunciamentos, a Vereadora Chica destacou que 

todas estas questões sejam discutidas nas reuniões realizadas anteriormente. Não 

adianta trazer máquina disso ou daquilo, sendo necessária a retirada deste aterro 

do Município de Marituba. Em discussão, o Vereador João Pereira na tribuna se 

referiu ao requerimento 1157/2017 quanto a expansão do abastecimento de água 

do Bairro Novo Horizonte, pois a Empresa Cosanpa já fez os serviços iniciais, 

porém não foi totalmente concluído. Parabenizou o autor da matéria. Em aparte o 

Vereador Rai esclareceu que a expansão se faz necessária, pois a Cosanpa 

distribuiu a rede de abastecimento em apenas alguns trechos e a população não 

foi totalmente contemplada, motivo pelo qual pede a conclusão dos serviços. 

Concluiu, o Vereador João Pereira falando que a distribuição de água é 

necessária e que vai continuar pedindo e apoiando o Bairro Novo Horizonte. Em 

discussão, o Vereador Salin parabenizou a iniciativa do autor da matéria, dizendo 

que já assinou a mesma e que votará favoravelmente pela aprovação da matéria. 

Reportou-se à questão da ampliação do sistema de abastecimento de água para o 

bairro Novo Horizonte, informando que já fez esta solicitação por cerca de três 

vezes, e a empresa responsável pelo serviço realizou apenas uma parte deste 

sistema deixando outras áreas sem água potável. Não considera matéria vencida, 

mas a secretaria desta Casa de Leis deveria observar melhor a entrada de 

matérias, pois este Vereador possui requerimentos solicitados anteriormente e tem 

prioridade na repetição quando reeleito. Em aparte, o Vereador Raí disse que 

adentrou com esta matéria em 2013, sendo aprovada por esta Casa de Leis, 

lembrando que as matérias são consideradas vencidas de uma legislatura para 
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outra. Propôs que o Vereador Salin assine a matéria em conjunto, pois não 

importa de quem seja a autoria da matéria, não devendo ser individual, mas 

coletivo e que traga benefícios ao povo deste Município. Retomando sua 

discussão, o Vereador Salin disse que desde os mandatos de 2000, 2004 e 2008, 

adentra com esta solicitação. Em aparte, o Vereador João Pereira disse que seja 

saudável a discussão e a luta de cada Vereador pela comunidade e que esta Casa 

de Leis seja um instrumento de cobrança das ações do Poder Executivo Municipal, 

logo, considerou a necessidade de ser feita uma indicação direta com o Executivo 

Municipal sobre os trabalhos de cada Vereador e suas solicitações durante seus 

mandatos. Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha lembrou que na sessão 

passada outros Vereadores tiveram que retirar suas matérias por serem 

consideradas vencidas, considerando a necessidade de um protocolo e parecer 

jurídico sobre a entrada de matérias, obedecendo as regras dispostas no 

regimento Interno. Novamente com a palavra, o Vereador Salin informou que 

obteve acesso à pauta da sessão no dia anterior, preferindo questionar a matéria, 

porém sem solicitar a retirada de pauta. Finalizou dizendo que votará 

favoravelmente pela aprovação das matérias. Não havendo mais discussão, 

submetidos à votação, a Indicação nº 001/2017 e os Requerimentos nº 1152, 

1157, 1163 e 1165/2017, foram aprovados por unanimidade. Por questão de 

ordem, as matérias do Vereador Raimundo Carneiro serão discutidas e votadas 

em bloco, conforme solicitação do autor. Requerimentos nº 029/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção/adequação de 

espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e profissional qualificado para o 

atendimento de toda natureza de tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica 

de Saúde, do Bairro Almir Gabriel; nº 030/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção/adequação de espaço/sala com estrutura, 

aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de 

tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro Nova 

Marituba; nº 031/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 
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construção/adequação de espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e 

profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de tratamento 

fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro Decouville; nº 032/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção/adequação de 

espaço/sala com estrutura, aparelhamentos e profissional qualificado para o 

atendimento de toda natureza de tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica 

de Saúde, do Bairro São João; e nº 033/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção/ adequação de espaço/sala com estrutura, 

aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento de toda natureza de 

tratamento fisioterápico, anexo a Unidade Básica de Saúde, do Bairro Santa Clara. 

Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Raimundo Carneiro na tribuna 

requereu cinco unidades básicas de saúde para cinco bairros, porém, enquanto o 

problema do lixão persistir e não for resolvido, não tem como pedir a construção 

de postos de saúde e em protesto solicita que seus requerimentos sejam retirados 

de pauta e retornem somente quando for resolvido e sanado o problema do lixão. 

Não havendo mais discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 029, 

030, 031, 032 e 033/2017, foram aprovados por unanimidade. Por questão de 

ordem, as matérias do Vereador Allan Besteiro serão votadas em bloco, conforme 

solicitação do autor. Requerimentos nº 255/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a criação do Conselho Municipal da Juventude; nº 256/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal providencie instalação do sistema de vídeo 

monitoramento na cidade de Marituba; nº 257/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie implantação do Hospital Municipal; nº 258/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie ampliação do Efetivo da Guarda 

Municipal; e nº 259/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

promover a realização de festivais de música, poesias e exposição de artes. Não 

havendo discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 255, 256, 257, 

258 e 259/2017, foram aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, as 

matérias do Vereador Salin serão discutidas e votadas em bloco, conforme 
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solicitação do autor. Requerimentos nº 531/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal, providencie para que acrescente o ensino médio na Escola João Milton 

Dantas, localizada no Bairro Novo, que funciona atualmente como ensino 

fundamental; nº 532/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal junto ao Governo 

Estadual e Federal providencie para que o Programa “Minha Casa, Minha Vida”, 

continue 100% destinado à população de Marituba; nº 533/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de uma praça com quadra 

poliesportiva, no Bairro Bela Vista; nº 534/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie terraplenagem, asfalto, sinalização vertical e horizontal, 

lombadas, drenagem e limpeza da Rua Pacaraí, Bairro Parque Verde, ligando o 

Bairro Novo Horizonte II à BR 316; e nº 535/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma passarela em frente ao Ginásio de 

Esportes de Marituba. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Salin 

solicitou o apoio dos pares pela aprovação de suas matérias, considerando de 

grande importância o acréscimo do ensino médio na Escola João Milton Dantas, 

beneficiando a juventude deste Município. Considerou que o Programa Minha 

Casa Minha Vida deve ser cem por cento para a população de Marituba, 

diminuindo o déficit de moradia, pois sejam mais de quatro mil unidades. 

Ressaltou também sobre a importância de oportunizar lazer as comunidades e o 

Bairro Bela Vista seja um dos bairros mais distantes do Centro de Marituba, sendo 

necessária a construção de uma praça e de uma quadra poliesportiva para que a 

juventude possa dispor da prática de esportes e de lazer. No que se refere à Rua 

Paracaí disse que a mesma seja de grande importância, pois integra acesso do 

Bairro Novo Horizonte II à BR 316, bem como, serve de entrada para os Bairros 

Almir Gabriel, Bela Vista, Canaã, Riacho Doce. Em aparte, o Vereador João 

Pereira parabenizou a iniciativa do autor das matérias, pois o escoamento por esta 

via seja de fundamental importância para os moradores de Marituba, 

principalmente quando a BR 316 está congestionada. Destacou que existia outra 

via de acesso à BR 316, porém, a mesma foi fechada sendo suprimida por ser 
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propriedade privada. Retomando sua discussão, o Vereador Salin considerou a 

necessidade de melhora as condições desta via por sua importância de acesso. 

Lembrou que com o funcionamento do ginásio de esportes, aumentou 

consideravelmente o fluxo de pessoas no seu entorno, sendo necessária a 

construção de uma passarela facilitando a travessia da BR 316 em segurança, 

evitando, assim, acidentes. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, 

os Requerimentos nº 531, 532, 533, 534 e 535/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Por questão de ordem, as matérias do Vereador Helder Brito serão 

votadas em bloco, conforme solicitação do autor. Requerimentos nº 597/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade 

para deficientes físicos, na Passagem Abaeté, no Bairro Pedreirinha; nº 598/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade 

para deficientes físicos, na Passagem Três Marias, no Bairro Pedreirinha; nº 

600/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização, Passagem Medeiros, 

no Bairro Pedreirinha; nº 602/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto 

e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da 

via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Passagem Cametá, no 

Bairro Pedreirinha; e nº 622/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto 

e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da 

via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Santo 

Antônio, no Bairro Decouville. Não havendo discussão, submetidos à votação, os 
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Requerimentos nº 597, 598, 600, 602 e 622/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Por questão de ordem, as matérias do Vereador Mello serão votadas 

em bloco, conforme solicitação do autor. Requerimentos nº 1032/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução de terraplenagem e 

asfaltamento da Rua Principal, no Bairro Nova Jerusalém; nº 1036/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de um posto 

médico, bem como seja equipado para atendimento da população do Bairro Nova 

Jerusalém; nº 1038/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução da limpeza dos rios que formam a bacia hidrográfica; nº 1040/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução da criação de uma 

Associação dos Servidores Municipais de Marituba – ASEMM; e nº 1041/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução da construção do 

Clube Recreativo dos Servidores Públicos Municipais de Marituba. Não havendo 

discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 1032, 1033, 1038, 1040 e 

1041/2017, foram aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, as matérias 

do Vereador Manelzinho Rocha serão votadas em bloco, conforme solicitação do 

autor. Requerimentos nº 1082/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de uma creche escolar, no Bairro Bela Vista; nº 

1083/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

creche escolar, no Bairro São João; nº 1084/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de uma creche escolar, no Bairro da 

Pedreirinha; nº 1085/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de creche escolar, no Bairro Riacho Doce; e nº 1088/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, abertura das valas, 

colocação de tubos na esquina, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Sexta 

Rua, no Bairro Santa Lúcia II. Não havendo discussão, submetidos à votação, os 

Requerimentos nº 1082, 1083, 1084, 1085 e 1088/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Por questão de ordem, as matérias da Vereadora Chica serão 

discutidas e votadas em bloco, conforme solicitação da autora. Requerimentos nº 
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1214/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie o serviço de 

recuperação da rede de esgoto no loteamento Paulo Fontelles, na esquina da 1ª 

Perimetral com a Travessa Liberdade, localizada no Bairro São João; nº 

1219/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a criação de um 

anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Alcântara, na Rua Uriboca 

Velho, no Bairro São João; nº 1220/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a criação de um anexo, no Loteamento Campo Verde, no Bairro São 

João, da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Geracina 

Begot Granhen, localizada no Loteamento Paulo Fontelles, Rua Tupinambás, 

Bairro São João; nº 1221/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

o serviço de climatização das salas de aula da escola Municipal de educação 

Infantil e Ensino Fundamental Geracina Begot Granhen, localizada no loteamento 

Paulo Fontelles, Rua Tupinambás, Bairro São João; e nº 1226/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem e terraplenagem e 

pavimentação asfáltica, na Rua Acapú, localizada no Loteamento Campo Verde, 

Bairro São João. Em discussão, a autora das matérias, a Vereadora Chica na 

tribuna discutiu pelo Bairro São João onde reside a quarenta e nove anos e por ser 

um dos bairros mais distantes é um do menos beneficiado e quando Vereadora 

entre 2009 e 2012, teve diversas cobranças quanto aos seus requerimentos, no 

entanto pediu por outros bairros e agora no seu segundo mandato a prioridade 

será o Bairro São João. Quanto ao requerimento nº 1214/2017 pede a 

recuperação da rede de esgoto no loteamento Paulo Fonteles na esquina da 1ª 

Perimetral com a Travessa Liberdade, quando chove o esgoto transborda vindo a 

dificultar e impedir o tráfego de pessoas e veículos. Quanto aos requerimentos 

1219 e 1220/2017 onde pede a criação de anexos nas escolas municipais Dr. 

Alcântara e na escola Geracina Begot Granhen, não estão comportando a grande 

quantidade de alunos que existem naquele Bairro. Em aparte, o Vereador João 

Pereira ressaltou que de fato as escolas precisam de ampliação, bem como, de 

mais espaço para as atividades de esporte e lazer. O índice populacional cresceu 
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inclusive de crianças e jovens no Bairro São João. Parabenizou a autora em pedir 

melhoria para as escolas do bairro. Retomando a Vereadora Chica afirmou que 

as escolas tem um bom espaço, porém precisam de mais salas de aulas, pois há 

em torno de quarenta alunos para cada turma, dai a necessidade de expandir o 

espaço nos anexos. Quanto ao requerimento nº 1226/2017 em que pede por 

serviços de drenagem e terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Acapú no 

loteamento Campo Verde, é que neste período de chuvas a rua fica cheia de 

tabatinga, impossibilitando o uso da via tanto pelos transeuntes como pelos 

veículos. Lembrou a todos a confirmação da visita dos vereadores de Belém e da 

representante da OAB para amanha dia 10/03 as 9:00 hs. Não havendo mais 

discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 1214, 1219, 1220, 1221 e 

1226/2017, foram aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, as matérias 

do Vereador Gilberto Souto serão votadas em bloco, conforme solicitação do 

autor. Requerimentos nº 1297/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação 

asfáltica, desobstrução de valas, capinação, roçagem, limpeza e iluminação 

pública, na Rua do Mirizal, no Bairro Cecon; nº 1298/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, 

terraplenagem, pavimentação asfáltica, desobstrução de valas, capinação, 

roçagem, limpeza e iluminação pública, na Rua Candido Morgado, no Bairro 

Cecon; nº 1300/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 

desobstrução de valas, capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública, na 

Alameda Rocha Bastos, no Bairro Cecon; nº 1301/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal solicite conserto e colocações de luminárias em frente ao 

Condomínio Salinas da Direcional, na BR 316, no Bairro Almir Gabriel; e nº 

1302/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a desapropriação da 

área de 90 x 270 (totalizando 115 lotes) que se encontra na Comunidade São 

Benedito, Agrovila São Pedro. Não havendo discussão, submetidos à votação, os 
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Requerimentos nº 1297, 1298, 1300, 1301 e 1302/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 1494/2017, de autoria do Vereador Boni, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente, no 

sentido de notificar a empresa concessionária para que a mesma adquira um 

espaço para o estacionamento dos ônibus, no final da linha do Bairro Almir 

Gabriel. Não havendo discussão, submetido à votação, o Requerimento nº 

1494/2017, foi aprovado por unanimidade. Por questão de ordem, as matérias do 

Vereador Pastor Ademir serão votadas em bloco, conforme solicitação do autor. 

Requerimentos nº 1516/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

com urgência a instalação de uma central de micro abastecimento de água, para 

atender a necessidade de água do Bairro Parque das Palmeiras e Conjunto 

Imperial; e nº 1587/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

limpeza, roçagem, saneamento básico, na 2ª Rua do Conjunto Beija-Flor. Não 

havendo discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 1516 e 

1587/2017, foram aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, as matérias 

do Vereador João Pereira serão discutidas e votadas em bloco, conforme 

solicitação do autor. Requerimentos nº 1536/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie avaliação com profissional técnico nas estruturas físicas na 

USF do Riacho Doce; nº 1546/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie com urgência implantar rede de esgoto e galeria de águas pluviais e 

reparos na pavimentação asfáltica da Rua São Francisco, Bairro Novo Horizonte I; 

e nº 1551/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie viabilizar 

mudança de local do ponto de parada de ônibus à entrada da Rua João Paulo II, 

BR 316. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador João Pereira informou 

que esteja realizando visitas em diversas Unidades Básicas de Saúde deste 

Município, dizendo que a referida UBS foi recuperada recentemente, porém já 

apresenta rachaduras sendo necessária a realização de reparos urgentes. Em 

aparte, o Vereador Salin parabenizou o autor das matérias e que com toda a 

certeza todos irão votar favoravelmente pela aprovação das matérias. Solicitou ao 
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líder do Governo que leve estas solicitações ao Executivo Municipal para que 

sejam colocadas em prática e em respeito aos usuários e funcionários desta UBS. 

No que se refere à Rua São Francisco, no Bairro Novo Horizonte I, destacou que a 

rede de esgoto do Condomínio Direcional recai sobre a referida rua, sendo 

necessária a implantação da rede de esgoto nesta via, bem como pavimentação 

asfáltica para atender a população da área. Não havendo mais discussão, 

submetidos à votação, os Requerimentos nº 1536, 1546, e 1551/2017, foram 

aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, as matérias do Vereador 

Neneco serão votadas em bloco, conforme solicitação do autor. Requerimentos 

nº 1614/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente, limpeza e desobstrução das valas na Rua da Piçarreira, entre a 

Escola Inácio Rodrigues da Cunha até a pracinha que fica localizada na Rua 

Antônio Bezerra Falcão, Bairro Mirizal; e nº 1616/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a recuperação e pavimentação da 

Rua Alfredo Calado, Bairro Cecon. Não havendo discussão, submetidos à votação, 

os Requerimentos nº 1614 e 1616/2017, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nº 993, 994, 995, 996 e 492/2017, de autoria do Vereador 

Everaldo Aleixo foram retirados de pauta, por ausência justificada do autor. 

Analisadas as matérias, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos pronunciamentos finais. Fazendo uso da tribuna, a Vereadora 

Chica na tribuna deu os parabéns às mulheres, principalmente ao “Dia 

Internacional da Mulher” e dizer que o dia oito de março é para ser comemorado 

todos os dias. Parabenizou a todas as funcionárias públicas, trabalhadoras e 

mulheres de Marituba, do Pará e do Brasil. Parabenizou também o Prefeito Mário 

Filho pelo excelente carnaval realizado no município, sendo o melhor da região 

metropolitana. No ensejo agradeceu a participação dos Vereadores Neneco, 

Vereador Alan Besteiro, Vereador Mello, Vereador João Pereira e empresários 

locais pela distribuição de água mineral, doação de gasolina, de cestas básicas, 

carro som e trio elétrico junto a comissão formada em frente ao lixão nestes dias 
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de manifestações. Pediu que essas doações sejam estendidas ao próximo dia 22 

de março na praça matriz. Relatou que infelizmente aconteceu a intervenção de 

um cidadão de Marituba que possivelmente alterado ameaçou e fez críticas a sua 

pessoa e demais participantes do movimento, motivo pelo qual pediu que a 

Secretaria da Casa providenciasse a Carteira de Vereador para que possam estar 

devidamente identificados nos casos de representação dos Vereadores nesses 

tipos de eventos e manifestações. Agradeceu a todos, um a um, dos que 

participaram da manifestação, moradores, líderes comunitários, empresários, 

vereadores e notadamente a imprensa local que se fez presente. Usando a 

tribuna, o Vereador Pastor Ademir após as saudações de praxe, informou que 

recebeu a visita do jornalista da Rede Record de televisão dizendo que tinha 

conhecimento sobre a questão do lixo neste Município, externando sua 

solidariedade ao povo deste Município. Disse que o mau cheiro incomoda, a agua 

está contaminada, os estabelecimentos comerciais estão sendo prejudicados, 

verdadeiro estado de calamidade pública. Considerou a necessidade de que todos 

os segmentos unam forças para que no dia 20 de março de 2017 participem da 

sessão especial que será realizada nesta Casa de Leis. Fugindo um pouco do 

assunto, destacou que a Rede Record de Televisão vem oportunizando as famílias 

novelas de grande repercussão e ensinamentos, como foi o caso, de os Dez 

Mandamentos, A Terra Prometida, e agora com a estreia de O Rico e Lázaro. 

Finalizou parabenizando todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, bem 

como convidou a todos para prestigiarem a estreia da nova novela da Record. 

Assomando à tribuna, o Vereador Mello na tribuna fez referência a Vereadora 

Chica em elogiar o carnaval de Marituba e a administração maravilhosa do Prefeito 

Mário Filho no evento, em que só deixou a desejar o comportamento da polícia 

militar que foi truculenta e irresponsável para com os brincantes. Relatou que irá 

fazer uma representação na corregedoria geral e na direção geral da CPMTR para 

denunciar o abuso de autoridade de um aspirante da policia em maltratar a 

população. Registrou e gravou depoimentos de pessoas que foram atingidas com 
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palavrões e empurrões, desrespeitadas pelo abuso de poder. Falou que o 

aspirante chegou adentrar com a viatura no corredor de pessoas que estavam no 

bloco de carnaval, com brabeza absurda para tirar o microfone do cantor do trio 

elétrico, não dando nem tempo para defesa. A Lei Estadual determinou horário 

para inicio e termino do evento e mesmo que o horário fosse ultrapassado não era 

motivo para atos de agressão, quando o papel da polícia pela constituinte é outro, 

o de segurança e ordem à população. Registrou o seu repúdio, já que a lei é para 

todos, não tem porque privilegiar, nem tão pouco abusar de autoridade, mesmo 

sendo um legislador, jamais deverão se privilegiar da Lei, deixando claro que não 

está cobrando além do respeito para com as pessoas que trabalham no evento de 

carnaval. Outro assunto foi quanto ao lixão, reafirmando que não há porque haver 

brigas partidárias, muito menos divergências entre Vereadores a cerca da autoria 

de requerimentos de um ou outro, sendo o único objetivo da colisão, a união entre 

todos em acabar com os transtornos do lixo no Município. No uso da palavra, o 

Vereador Raimundo Carneiro após saudar a todos, concordou com a proposta 

de que a comissão do Movimento Fora Lixão atue de forma permanente e que a 

indicação de decreto de estado de calamidade pública seja encaminhada ao 

Prefeito Mário Filho para que o mesmo execute em caráter de urgência a compra 

de medicamentos, providencie também profissionais como: dermatologistas, 

otorrinolaringologistas, pneomologistas, urologistas, cardiologistas, pediatras e 

clínico geral, para acompanhamento das pessoas que estão sendo infectadas 

pelas doenças causadas após a instalação do aterro sanitário, em especial, nos 

Bairros Uriboca, São João, Beira Rio, Campo Verde, Santa Lúcia I e II, Albatroz I e 

II, Santa Clara, Mário Couto, Mirizal, Centro, Nova Marituba I, Bairro da Mata, 

Decouville, Campina Verde e Guara Suco. Não havendo mais oradores inscritos, e 

nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, doze 

horas e doze minutos, deu por encerrada esta sessão extraordinária, 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 
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legais. Marituba/PA, 09 de março de 2017 - 24º ano do Plebiscito e da Lei que 

criou o Município e 21º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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