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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª SESSÃO 

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

REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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, o Vereador 

Everaldo Aleixo, na Vice-Presidência, o Vereador Boni, na Primeira Secretaria, o Vereador 

Gilberto Souto, na Segunda Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro, e na Terceira 

Secretaria, 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: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Neneco, João Pereira, Chica, Mello, Salin, 

Raimundo Carneiro, Raí, Gilberto Souto e Everaldo Aleixo. Alcançando o quórum regimental, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Pereira, que fizesse a leitura de um texto bíblico 

e, quando eram, pontualmente, nove horas e vinte e sete minutos, em nome de Deus, deu por 

aberta a presente sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura das Atas das sessões anteriores, 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 nº 

001/2017 - CTCOPT, da Comissão Permanente de Transporte, Comunicação, Obras Públicas e 

Terras, informando que o Vereador Helder Brito foi eleito Presidente; o Vereador Pastor Ademir 

eleito Vice-Presidente; e o Vereador Raimundo Carneiro integra a referida Comissão, através de 

eleição realizada na reunião do dia 30 de janeiro de 2017. Ofício nº 001/2017, do Partido Verde, 

Diretório Municipal de Marituba, indicando o Vereador Raí para exercer a Liderança do PV – 

Partido Verde, neste Parlamento. Lido o Expediente, Oportunamente, o Senhor Presidente 

registrou a presença do Vereador Helder Brito, em seguida, franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos pronunciamentos iniciais, não havendo oradores inscritos, a palavra foi 

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

Governo, após saudar a todos, destacou que o Município de Marituba foi criado há vinte e um 
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anos, vários governos passaram e muito se falou na implantação do Distrito Industrial neste 

Município, porém nada foi feito. Informou que, na última terça-feira, participou de reunião na 

Secretaria Estadual de Economia, juntamente com o Vereador Raimundo Carneiro, o Prefeito 

Mário Filho e equipe técnica da Prefeitura Municipal de Marituba engajada neste projeto, sendo 

batido o martelo para a implantação do Distrito Industrial com a liberação do terreno para a 

implantação do mesmo. Considerou um efeito positivo para esta Casa de Leis e para a população 

deste Município que há tempos aguarda por este projeto para que Marituba deixe de ser chamada 

de cidade dormitório. Ressaltou que com a implantação deste parque industrial cerca de cem 

empresas de pequeno, médio e grande porte serão instaladas no Município gerando emprego e 

renda, alavancando o Município. Registrou que isso se deve a inteligência, coragem e seriedade 

do Prefeito Mário Filho que possui total abertura e acesso junto as mais diversas pastas do 

Governo Estadual. Disse que a liberação do projeto depende agora somente da aprovação da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, convocando aos demais Vereadores para que 

solicitem aos deputados estaduais de suas bases para que apóiem este projeto de instalação do 

Distrito Industrial em Marituba. Em aparte, o Vereador Mello parabenizou o Vereador Salin 

pela indicação de seu nome para representar a liderança do Governo, nesta Casa de Leis, com 

trânsito livre no governo municipal, levando as reivindicações de cada Vereador ao Executivo 

Municipal. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Salin lembrou que está em seu 

quinto mandato de Vereador, sempre de cabeça erguida e serenidade para representar cada 

Vereador, considerando que qualquer um dos pares também poderia receber esta indicação e 

representar com competência os interesses desta Casa junto ao Executivo Municipal. Disse que a 

gestão do Prefeito Mário Filho seja pelo desenvolvimento deste Município. Acrescentou que o 

salário do funcionalismo vem sendo pago em dia, com depósito em conta, inclusive, com 

antecipação neste mês, ou seja, a gestão Mário Filho trata o funcionalismo com seriedade, 

respeito e responsabilidade. Informou que o Prefeito empenhou com prioridade, oito quadras de 

esportes para o Município de Marituba, atendendo solicitação de vários Vereadores, obras que 

serão iniciadas no mês de abril. Ressaltou que o Município seja carente de praças e quadras 

esportivas, espaços que ofereçam lazer à população, principalmente, à juventude. Finalizou 

solicitando o apoio dos pares pela aprovação da matéria. Usando a tribuna, o Vereador 

Raimundo Carneiro, líder do PSD, após cumprimentar a Mesa Diretora, demais Vereadores e a 
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população presente, falou que esteve presente na reunião com o Secretário Estadual de Economia 

e Administração, Senhor Adinan e o Secretário Estadual de Turismo, Senhor Adenauer Góes, 

ficando visível a credibilidade do Prefeito Mário Filho junto ao Governo Estadual. Informou que 

nesta reunião foi tratado sobre a área que será cedida ao município para a instalação do Distrito 

Industrial de Marituba, sendo montada uma equipe técnica de engenheiros para executar o 

projeto de revitalização da área de galpões da antiga empresa Copagro; para a construção do 

Museu da Estrada de Ferro; mercado de flores; e também um Centro de Convenções em 

Marituba. Disse que estes projetos possuem o apoio do Governador Simão Jatene que já 

disponibilizou verbas, assim como o Município já dispõe dos 10% necessários para dar início ao 

projeto, logo após os eventos de carnaval. Destacou ainda que seja impressionante o carisma e a 

competência do Prefeito Mário Filho junto ao Governador do Estado. Não havendo mais 

lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da 

matéria em pauta: Requerimentos nº 014 e 016/2017, de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimentos nº 251 e 252/2017, de autoria do Vereador Allan Besteiro; 

Requerimentos nº 493 e 501/2017, de autoria do Vereador Everaldo Aleixo; Requerimentos nº 

569 e 576/2017, de autoria do Vereador Salin; Requerimentos nº 592 e 594/2017, de autoria do 

Vereador Helder Brito; Requerimentos nº 1029 e 1031/2017, de autoria do Vereador Mello; 

Requerimentos nº 1069 e 1077/2017, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; 

Requerimentos nº 1137 e 1145/2017, de autoria do Vereador Raí; Requerimentos nº 1209 e 

1210/2017, de autoria da Vereadora Chica; Requerimentos nº 1293 e 1294/2017, de autoria do 

Vereador Gilberto Souto; Requerimentos nº 1503 e 1504/2017, de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo; Requerimentos nº 1530 e 1531/2017, de autoria do Vereador João Pereira; e 

Requerimento nº 1597/2017, de autoria do Vereador Neneco. Lida a matéria, oportunamente, o 

Senhor Presidente registrou a presença do Vereador Pastor Rodvaldo, em seguida, informou 

que a sessão seria suspensa por alguns minutos. Reiniciando os trabalhos, 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, Helder Brito, Mello, Salin, Raí, Raimundo 

Carneiro, Gilberto Souto e Everaldo Aleixo. Havendo quórum, por questão de ordem, o 

Requerimento nº 1069/2017, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha, foi retirado de pauta por 
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solicitação do autor da matéria. Por questão de ordem, os Requerimentos nº 1029 e 1031/2017, 

de autoria do Vereador Mello, foram retirados de pauta por solicitação do autor das matérias. 

Por questão de ordem, o Requerimento nº 1145/2017, de autoria do Vereador Raí, foi retirado 

de pauta por solicitação do autor da matéria. Prosseguindo, o Senhor Presidente, oportunamente, 

submeteu à discussão e votação as Atas das Sessões Extraordinárias realizadas no dia 27 de 

janeiro e Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 16 de fevereiro de 2017, sendo aprovadas por 

unanimidade. Continuando, passou à deliberação da matéria em pauta: Requerimentos de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro nº 014/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de padronização de lombadas, segundo o 

Conselho nacional de Trânsito – COTRAN, e a sinalização vertical e horizontal, na Avenida 

João Batista, no Bairro Almir Gabriel; e 016/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a aquisição de terreno e construção de um Micro Sistema de abastecimento de água 

na Comunidade Portelinha, no Bairro São João. Não havendo discussão, por solicitação do autor, 

o Ver. Raimundo Carneiro, os requerimentos nº 014 e 016/2017, foram submetidos à votação 

em bloco, sendo aprovados por unanimidade. Requerimento nº 251/2017, de autoria do 

Vereador Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de um 

Centro Integrado de Esporte no Município de Marituba. Não havendo discussão, submetido à 

votação, o Requerimento nº 251/2017, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 

252/2017, de autoria do Vereador Allan Besteiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a implantação de ciclovia em toda a extensão da Rua Alfredo Callado. Não havendo 

discussão, submetido à votação, o Requerimento nº 252/2017, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Vereador Salin nº 569/2017, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a desapropriação de um terreno localizado nos fundos do Ginásio de Esportes de 

Marituba, no Bairro Centro, dando acesso da Rua do Fio, no Bairro São José, à BR 316; e 

576/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma Escola Creche 

na área da Agrovila São Pedro. Em discussão, o autor das matérias, o Vereador Salin solicitou 

que as mesmas fossem discutidas e votadas em bloco, considerando que a desapropriação deste 

terreno, localizado nos fundo do ginásio de esportes, seja de grande importância para a 

população, tendo em vista que o mesmo liga o Bairro Centro ao Bairro São José, ligando a BR 

316 à Rua do Fio e sua desapropriação evitará acidentes haja vista o grande fluxo de pessoas que 
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frequentam eventos realizados no ginásio de esportes. Lembrou que também solicitou uma 

passarela para facilitar a travessia de pedestres. Quanto à solicitação de construção de Escola 

Creche na Agrovila São Pedro, destacando que, em 2015, solicitou cerca de dezoito escolas 

creches, sendo aprovadas e que algumas delas serão inauguradas, como no caso do Residencial 

Almir Gabriel, antigo Che Guevara. Disse que estas escolas creches sejam importantes por levar 

educação de qualidade às crianças. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, os 

Requerimentos nº 569 e 576/2017, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 

592/2017 de autoria do Vereador Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

os serviços de drenagem, asfaltamento, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de 

meio-fio, calçadas, sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos, e 

saneamento básico, na Avenida Manoel Souza, no Bairro Pedreirinha; e 594/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, conserto e/ou 

instalação de luminárias, construção de meio-fio, calçadas e sinalização da via, respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos, e saneamento básico na Rua Cajueiro, no Bairro 

Pedreirinha. Não havendo discussão, submetidos à votação, os Requerimento nº 592 e 594/2017, 

foram aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 1077/2017, de autoria do Vereador 

Manelzinho Rocha, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de Creche 

Escolar no Bairro Santa Lúcia. Não havendo discussão, submetido á votação, o Requerimento nº 

1077/2017, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos nº 1137/2017, de autoria do 

Vereador Raí, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, 

terraplenagem, drenagem, meio-fio, pavimentação asfáltica e manutenção de via, assim como o 

serviço de iluminação pública na Travessa Assembleia, entre a Rua da Cerâmica e a Passagem 

Sete de Setembro, no Bairro São Francisco. Não havendo discussão, submetido à votação, o 

Requerimento nº 1137/2017, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria da 

Vereadora Chica nº 1209/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica das vias da Alameda Brasil, localizada no 

Bairro São João; e 1210/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua dos Funcionários, localizada no 

Bairro São João. Em discussão, a Vereadora Chica, autora das matérias, externou sua satisfação 

em poder acompanhar tudo aquilo que se pede para o Bairro São João, destacando que poucas 
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ruas estão asfaltadas, e a maioria encontra-se esburacadas, motivo pelo qual solicita melhorias 

nestas ruas em caráter de emergência, pois o recurso necessário existe. Não havendo mais 

discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 1209 e 1210/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Gilberto Souto nº 1293/2017, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a execução de serviços de drenagem, pavimentação 

asfáltica, desobstrução das valas, capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública, na Travessa 

Rosa Lima, no Bairro Cecon; e 1294/2017, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os 

serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica, desobstrução das valas, 

capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública, na Travessa Paulo Begot, no Bairro Cecon. 

Não havendo discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 1293 e 1294/2017, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo nº 

1503/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal providencie a pavimentação na Travessa WE 

1, localizada no Conjunto Beija-Flor, no Bairro Decouville; e 1504/2017 – requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a pavimentação na Travessa WE,Quadra 33, localizada no 

Conjunto Beija-Flor, no Bairro Decouville. Não havendo discussão, submetidos à votação, os 

Requerimentos nº 1503 e 1504/2017, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de 

autoria do Vereador João Pereira nº 1530/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a construção de calçadão, instalação de academia ao ar livre, na Rua Assis Dória, 

trecho que compreende o perímetro da Rua Raimundo Nunes da Silva e Passagem Brotinho; e 

1531/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de quadra coberta e 

reforma na Escola Dr. Alcântara, bem como adequação para acessibilidade. Em discussão, o 

autor das matérias, o Vereador João Pereira solicitou que as mesmas fossem discutidas e 

votadas em bloco, considerando importante que cada Vereador realize o seu papel solicitando 

melhorias para as comunidades deste Município. Salientou ainda sobre a importância da 

construção de áreas que oportunizem lazer e atividades físicas aos munícipes, em especial, à 

juventude. Em aparte, o Vereador Mello parabenizou o autor das matérias dizendo que tem 

apreço pelo referido Bairro. Retomando sua discussão, o Vereador João Pereira disse que 

também seja importante a revitalização das escolas, como seja o caso da Escola Dr. Alcântara 

que necessita de reformas e adequação para acessibilidade de cadeirantes. Em discussão, o 

Vereador Salin parabenizou o autor das matérias que visam melhorias na qualidade de vida da 
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população, especialmente no que se refere à educação, com a construção da quadra coberta e 

reforma na Escola Dr. Alcântara, localizada no Bairro São José e que há muito aguarda por 

reforma para melhor atender os jovens que ali estudam. Em discussão, a Vereadora Chica 

parabenizou o autor das matérias acrescentado que seja de grande importância a construção de 

quadras cobertas para as escolas, pois os professores de educação física necessitam fazer 

adaptações para poder ministrar suas aulas. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, 

os Requerimentos nº 1530 e 1531/2017, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 

1597/2017, de autoria do Vereador Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie o 

reparo da boca de lobo localizada na Rua Antônio Bezerra Falcão com a Rua 1º de Maio, em 

frente ao Mercadinho Silva, no Bairro Centro. Não Havendo discussão, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Na oportunidade, o Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos 

ao Primeiro Secretário para deliberação de suas matérias. Requerimentos de autoria do 

Vereador Everaldo Aleixo nº 493/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal providencie, em 

caráter de urgência, a execução de saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, sinalização e 

iluminação pública, nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Travessas, no Bairro São Francisco; e 501/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie, em caráter de urgência, a execução de 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, sinalização e iluminação pública, na Passagem 

Nossa Senhora de Lourdes, no Bairro Dom Aristides. Não havendo discussão, submetidos à 

votação, os Requerimentos nº 493 e 501/2017, foram aprovados por unanimidade. Analisadas as 

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

pronunciamentos finais, no que, o Vereador Pastor Rodvaldo após saudar a todos os 

presentes, externou sua satisfação pela união de todos os parlamentares em benefício da 

população deste Município. Ao assumir o seu mandato, no dia primeiro de janeiro, pediu a Deus 

que afastasse tudo aquilo que atrapalhasse o trabalho dos Vereadores, independentemente de 

partido, como foi dito anteriormente, pela Vereadora Chica, que todos estão engajados na luta no 

combate ao que foi imposto ao Município Marituba, que seja o “Lixão”. Falou que o Deputado 

Estadual Martinho Carmona também está defendendo esta causa, lutando para combater o 

consórcio da REVITA. Parabenizou a solidariedade dos demais pares, fazendo frente às causas 

sociais do Legislativo, diante das causas judiciais. Citou que no final das contas “Nós não nos 

lembraremos das palavras dos inimigos, mas sim, do silêncio deles”. Informou que adentrará 
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com diversos projetos nesta Casa, um deles, trata da questão do resgate de princípios e valores de 

jovens e crianças nas escolas do município. Falou também do projeto “Cem por cento liberdade”, 

que já está sendo executado na penitenciaria feminina, através da esposa deste Vereador, Pastora 

Silvana, dando assistência as detentas, bem como aos homens que poderiam retornar a sociedade 

recuperados, mas, infelizmente, ainda falta investimento do poder público nessa área. Ressaltou 

que a essência deste projeto seja a utilização do material humano, qualificando a mão de obra das 

penitenciárias para a construção e reforma de casas. Detentos que poderiam ter suas penas 

atenuadas pelo trabalho e poderiam retornar ao convívio social. Solicitou o apoio dos pares pela 

aprovação de seus projetos. Considerou a importância do investimento na educação infantil para 

que amanhã a polícia não tenha que prender os adolescentes por falta de assistência social, 

educação infantil, oportunizando a todas as crianças educação e esporte, e estarão livrando-as da 

ociosidade. Na sequência, o Vereador Mello após saudar a todos externou votos de 

agradecimentos a Deus e as pessoas que confiaram e acreditaram no seu projeto político para o 

Município de Marituba. Disse que não pode compartilhar com as questões que estão afetando 

este Município de forma negativa, como seja o caso do lixão que está prejudicando a população 

com mau cheiro pela cidade inteira. Propôs que após o carnaval esta Casa se reúna com a 

Prefeitura Municipal de Marituba e a população e se encaminhem para frente do aterro sanitário, 

não permitindo a entrada e saída de caminhões. Destacou que a Prefeitura está de mãos atadas, 

pois as ordens estão sendo delegadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Em aparte, o 

Vereador Raimundo Carneiro parabenizou a discussão do seu antecessor que está 

compromissado com as causas deste Município. Informou que anteriormente já reuniram cerca 

de cinco mil pessoas e foram pra frente do aterro sanitário, fechando a Alça Viária e a BR 316, 

porém nada foi resolvido. Considerou que esta situação não pode continuar do jeito que está 

sendo necessário montar campana de cerca de até quatro dias seguidos, com o fechamento do 

aterro em todos estes dias. Lembrou que a licença do aterro sanitário está vencida, sem a 

renovação da Prefeitura Municipal de Marituba, acrescentou que agendou reunião com 

representantes da empresa, porém esta reunião seja sempre adiada. Disse que existem diversos 

laudos que impedem a instalação do aterro sanitário em Marituba, mas a Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente avalia que não há nada de errado. Em aparte, o Vereador Raí disse que tudo já 

foi realizado para combater a instalação do lixão neste Município, inclusive, o Senhor José 
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Carlos, Presidente do Partido Verde, PhD em meio ambiente, membro da OAB – PA, diretor da 

Comissão de Meio Ambiente, está fazendo um levantamento sobre todos os lixões da Revita em 

outros Estados, visando conhecimento sobre o que acontece em Marituba. Retomando seus 

pronunciamentos, o Vereador Mello considerou importante demonstrar que em Marituba 

existam pessoas dispostas a defender a cidade. Informou que também está em fase de conclusão 

uma ação civil pública contra a empresa Rede Celpa, destacando que já existe jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi paga de forma indevida, ou seja, a diminuição de 

vinte por cento do percentual do que seja cobrado pelas concessionárias de energia, disse que 

estas ações estão sendo adentradas por advogados do Estado de São Paulo. A concessionária 

quer que a população pague pela linha de transmissão, pela distribuição, serviços obrigatórios da 

empresa e não do contribuinte, que deve pagar somente aquilo que consome de energia. Disse 

que irá brigar para que a população deste Município seja respeitada em seus direitos. Falou sobre 

o episódio ocorrido no último sábado, lembrando que há tempos frequenta as festas de carnaval 

neste Município, e que certo Policial Militar disse que as festas no Município de Marituba 

estavam liberadas até as vinte e duas horas. Ressaltou que a lei, deve ser pra todos sem 

benefícios de “A ou B”, mas se a polícia não respeita os parlamentares desta Casa de Leis, 

imaginem a consideração com a população, tratando com truculência. Informou que irá fazer 

uma denúncia na Corregedoria da Polícia Militar para que os policiais melhorem suas atitudes. 

Em aparte, o Vereador Manelzinho Rocha disse que esses problemas são antigos, sendo feita 

uma reunião no Ministério Público e estabelecido o horário de funcionamento do carnaval, 

passando por cima da legislação municipal que determina o funcionamento do horário de festas, 

bares e similares. Acrescentou que essas pessoas nem residem no Município e determinam toque 

de recolher. Considerou a necessidade de inclusão do pré-carnaval de Marituba na lei municipal. 

Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Mello finalizou dizendo que a cidade e a 

população de Marituba precisam ser respeitadas. No uso da tribuna, a Vereadora Chica 

informou que irá adentrar com requerimento, nesta Casa, solicitando a realização de sessão 

especial, contando desde já com o apoio incondicional dos demais Vereadores, para tratar sobre 

supostas irregularidades no Aterro Sanitário instalado em Marituba. Ressaltou ainda a 

importância de oficializar os convites aos representantes da SEMAS deste Município, SEMMA 

Estadual, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, REVITA, Prefeito Municipal, 
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Procuradoria do Município, OAB Estadual, Comissão de Recursos Humanos, Lideranças 

Comunitárias do Município e movimentos sociais, e a imprensa. Considerou importante a 

participação de todos nesta luta, principalmente dos moradores que residem próximo do lixão. 

Disse que este requerimento seja de todos os Vereadores desta Casa de Leis. Ressaltou que a 

comissão que foi formada está trabalhando dentro da legalidade com o apoio do Prefeito, da 

Secretaria de Meio Ambiente, através do Vice-Prefeito João Batista, e da população. 

Parabenizou e agradeceu as palavras do Vereador Mello, juntos todos se tornam mais fortes. 

Disse que o dia “D” para protestar por melhorias e parar está agendado para o dia 22 de março às 

oito horas, saindo da frente da Praça Matriz até a empresa REVITA, paralisando a entrada e 

saída de caminhões. Em aparte, o Ver. Manelzinho Rocha parabenizou a autora pela iniciativa 

dizendo que a população precisa saber sobre o que se passa nesta Casa e como o Governo do 

Estado deixou o Município de Marituba liberando a licença para funcionamento do aterro 

sanitário, tirando a competência do Município. Externou ser favorável ao movimento em defesa 

do Município, lembrando que anteriormente o Ministério Público externou aparente apoio ao 

projeto de aterro sanitário, mas que não que o mesmo se transformasse num lixão. Salientou que 

a licença de funcionamento necessita ser revista e caçada. Finalizando seus pronunciamentos, a 

Vereadora Chica declarou que já foi marcada uma reunião com o Prefeito, o qual irá receber a 

comissão do movimento. Assomando á tribuna, o Vereador Salin após saudar a todos 

parabenizou sua antecessora pela preocupação quanto ao fechamento do aterro sanitário, 

informando que o Prefeito Mário Filho já se disponibilizou a ir pra frente da empresa Revita. 

Lembrou que foi secretário municipal de obras e quando a empresa Revita adentrou com pedido 

para liberação de licença de funcionamento do empreendimento neste Município, solicitou ao 

engenheiro da secretaria que fizesse um relatório, em seguida, arquivou a solicitação. Mas o 

governo estadual liberou a licença para o empreendimento, lembrando ainda que várias reuniões, 

sessões e audiências públicas foram realizadas para evitar a instalação deste aterro sanitário neste 

Município. Finalizou parabenizando o Vereador Pastor Rodvaldo pelos projetos que favorecem a 

população carcerária. Por sua vez, o Vereador Allan Besteiro após as saudações de praxe 

manifestou sua insatisfação quanto a instalação do lixão neste Município, com sentimento de 

revolta pelo descaso da REVITA com a população. Parabenizou os pares pelo trabalho 

externando o seu apoio declarando sua participação no movimento. Reportou-se à questão do 
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carnaval, dizendo que mais uma vez o Ministério Público interfere e impõe o horário limite para 

o término dos desfiles em Marituba. Defendeu que o carnaval em Marituba seja cultura e possui 

várias agremiações preparadas para mostrar um evento de qualidade. Externou o seu apoio ao dia 

“D” no dia 22 de março para juntar forças contra o aterro sanitário. Informou que na terça-feira 

passada esteve visitando o Bairro Bela Vista ouvindo a população quanto ao horário do toque de 

recolher em virtude da alta taxa de criminalidade naquele Bairro, solicitando a intercessão da 

polícia militar e polícia civil para levar segurança àquele Bairro. Fazendo uso da palavra, o 

Vereador João Pereira após saudar a todos disse que já estava pensando na estrutura para 

montar campana em frente ao aterro sanitário. Parabenizou a iniciativa da Vereadora Chica 

dizendo que este movimento trará o resultado desejado, haja vista que esta Casa tem o poder de 

buscar qualidade de vida para a população deste Município, independente de interesse partidário. 

Finalizou dizendo que se for necessário o Município pode decretar estado de calamidade pública. 

Não havendo mais oradores inscritos, oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência 

dos Vereadores Boni e Pastor Ademir que estão a serviço externo deste Poder Legislativo. Não 

havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, precisamente, onze horas e 

dezoito minutos, deu por encerrada esta sessão ordinária, e para constar, foi lavrada a presente 

Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Mesa Diretora para o 

cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 23 de fevereiro de 2017 - 23º ano do 

Plebiscito e da Lei que criou o Município e 20º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x- 

 

Ver. Everaldo Nascimento de Sousa 

Presidente da CMM 

 

Ver. José Bonifácio Viana Barroso                            Ver. Gilberto Nogueira Souto 

Vice-Presidente da CMM                                               1º Secretário da CMM 

 

 

Ver. Raimundo Rudevan Carneiro      Ver. Raimundo do Socorro Lameira da Silva 

2º Secretário da CMM                                        3º Secretário da CMM 

 

 
Redação 

Walmir Souza & Silvia Gonçalves 

Taquígrafos Legislativos
 


