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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

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

MARITUBA REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017. 

Aos dezesseis 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, 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, Raí, Chica, Mello, Raimundo Carneiro, 

Boni, Gilberto Souto e Everaldo Aleixo. Alcançando o quórum regimental, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Raimundo Carneiro, que fizesse a leitura de um 

texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas e dezesseis minutos, em 

nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, 

oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença dos Vereadores 

Manelzinho Rocha, Neneco, João Pereira e Salin, 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 001/2017 – GAB/SESAU, informando que 

a Prefeitura Municipal de Marituba, através da Secretaria Municipal de Saúde, estará 

promovendo eventos de Ações em Saúde em todos os Bairros do Município 

afetados pelo lixão. Para tanto, convidamos a Câmara de Vereadores para participar 

dos eventos programados: Dia 16/03 – Santa Lúcia II e Beira Rio, atendimento na 

USF Santa Lúcia; Dia 23/03 – Campina Verde e Uriboca, atendimento na USF 

Uriboca; 30/03 – Guarasuco e Santa Fé, atendimento na USF Nova Marituba; Dia 
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06/04 – São João, atendimento na USF São João; Dia 13/04 – Santa Clara, 

atendimento na USF Santa Clara; 20/04 – Beira Rio, atendimento na USF José 

Coelho; e Dia 27/04 – Mirizal, atendimento na USF José Coelho. Ofício do Partido 

Solidariedade (SD), Diretório Municipal de Marituba, indicando o Vereador Wildson 

Araújo de Mello, para exercer a liderança e o Vereador Everaldo Aleixo, a vice-

liderança do Partido Solidariedade (SD) neste Parlamento. Ofício nº 002/2017, do 

Partido Socialista Brasileiro – PSB, Diretório Municipal de Marituba, indicando o 

Vereador Gilberto Nogueira Souto para exercer a liderança do PSB neste 

Parlamento. Comunicado nº CM 011956/2017, do Ministério da Educação, Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando sobre a liberação de 

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

oportunamente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores 

nos pronunciamentos iniciais. No uso da tribuna, o Vereador Manelzinho Rocha 

após saudar a todos externou sua indignação com a questão do mau cheiro 

indesejado que afeta grande parte deste Município, acrescentando que muitas 

pessoas estão sofrendo com ânsia e vômitos, inclusive, este orador. Registrou que 

sua maior indignação mesmo, seja contra o Prefeito do Município de Belém, Zenaldo 

Coutinho que, em entrevista concedida no último dia 10/03/2017, ao Jornal Bom Dia 

Pará, desrespeitou a população de Marituba pela atual condição vivida após a 

instalação deste lixão, dizendo que a população reclama apenas do mau cheiro, 

enquanto que no lixão do Aurá, o problema era a contaminação da água, sendo 

necessário apenas aprimorar este aterro sanitário. E que um pequeno grupo de 

pessoas não pode prejudicar cerca de dois milhões de pessoas. Acrescentou de 

forma intimidadora, disse: “Também estamos preparados para em face das 

obstruções as forças de segurança possam intervir de maneira mais rápida”. 

Considerou que as palavras do Prefeito de Belém sejam um desrespeito ao 

Legislativo e ao Executivo Municipal, além de afetar toda a população de Marituba. 

Pelo exposto, e em conformidade com o artigo 103, § 2º do Regimento Interno deste 

Poder legislativo, solicitou de forma verbal, requerendo que seja considerado 

“Persona Non Grata” em nosso Município o Senhor Zenaldo Rodrigues Coutinho 
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Junior, pelo desrespeito à população, ao Legislativo e ao Executivo Municipal. Em 

aparte, o Vereador Raí concordou com a proposição, acrescentando que durante a 

entrevista do Prefeito de Belém, falando em soluções, em nenhum momento sequer 

ele citou o Município de Marituba, dizendo que iria conversar com o governador e 

com o Prefeito do Município de Ananindeua para buscar soluções. Em aparte, o 

Vereador Boni disse que irá assinar o requerimento, considerando uma grande 

irresponsabilidade do Prefeito de Belém, requerendo seja incluso no presente nota 

de repúdio e solicita que todos os vereadores assinem o presente requerimento. 

Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Manelzinho Rocha finalizou 

solicitando o apoio dos pares pela inclusão desta matéria já protocolada na pauta da 

ordem do dia, bem como pela aprovação da mesma. Na ocasião, o Senhor 

Presidente submeteu a apreciação Plenária a solicitação de entrada na pauta do 

Requerimento do Vereador Manelzinho Rocha. Havendo anuência, a matéria foi 

incluída na pauta da ordem do dia. Usando a palavra, o Vereador Raimundo 

Carneiro após saudar a todos, solidarizou-se ao Vereador Manelzinho Rocha e 

João Pereira, sendo oportuno esse requerimento citando quando uma senhora 

de Belém fez um comentário insensato de que em Marituba só há desocupados 

por estarem obstruindo os portões do lixão. Esteve em Belém, e ouviu o Prefeito 

Zenaldo Coutinho dizer que em Marituba estavam queimando o lixo e usando 

mascaras. Viu comentários mentirosos e perversos sobre os legisladores e o 

povo de Marituba na sessão realizada em Belém para tratar o destino do lixão. 

Os vereadores Mello, Rai e Manelzinho Rocha são testemunhas do que fora o 

descaso de Belém para com Marituba que ocasionou tantos protestos. Em aparte 

o Vereador Boni falou que também teve a oportunidade de estar presente nessa 

sessão com a Vereadora Chica e ouviu vários comentários, como o da 

Vereadora Marinor Brito, bem como o depoimento infeliz feito pelo Vereador 

Fabrício Gama de Belém de que só estava tendo aquela sessão porque tinham 

fechado o lixão e que não estava sendo recolhido o lixo de Belém. Falaram que 

Marituba é um município do interior do Pará e que não deveriam se pronunciar, 
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esquecendo que o município faz parte da área metropolitana e que é entrada 

para a capital. Retomando o Vereador Raimundo Carneiro pediu aos 

Vereadores Manelzinho Rocha e Chica, que fazem parte da Comissão que está 

tratando do assunto e representam essa Casa, que quando tivesse eventos 

dessa natureza avisassem a todos para participarem. Em aparte o Vereador 

Manelzinho Rocha falou que houve uma reunião com representantes do 

Ministério Publico em que estavam presentes os Vereadores Mello e João 

Pereira, bem como o Líder Comunitário Helinho, um dos assuntos tratados foi o 

de que irão se organizar melhor avisar aos demais Vereadores e Líderes 

representantes da Sociedade Civil. Em aparte, o Vereador Mello falou ser 

importante que todos participem, pois se trata de uma calamidade pública para 

Marituba. Não devem se importar com o que falam as pessoas de Belém e 

Ananindeua, pois esse parlamento é unido. O problema é sério e quem mais 

sofre é a população de Marituba. Concluiu o Vereador Raimundo Carneiro que 

esteve na Prefeitura e encontrou com Líderes Comunitários do Bairro Novo 

Horizonte pedindo para fazer um oficio para a Secretaria de Obras solicitando 

que não mais fosse tratado como aterro e sim como lixão. Pediu que no dia 22 de 

março todos estejam presentes na manifestação, que saiam de suas casas, de 

seus trabalhos, escolas e empresas para que juntos possam unir forças e 

protestar para retirar a REVITA de Marituba. Por sua vez, à tribuna, o Vereador 

João Pereira após saudar a todos também externou votos de repúdio quanto aos 

projetos do Governo federal que pretendem acabar com o trabalhador brasileiro, 

infelizmente, o Governo Federal, através deste projeto da previdência, não quer 

permitir que o cidadão brasileiro tenha o seu direito garantido à aposentadoria. 

Questionou como pode um trabalhador se aposentar aos oitenta anos, se chegar a 

se aposentar, em virtude da expectativa de vida da população brasileira que não 

chega a este patamar. Considerou a necessidade de manifestação sobre qualquer 

projeto que seja maléfico à sociedade, tendo em vista de que as políticas públicas 

devem visar o benefício social. Informou que participou de sessão na Câmara 
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Municipal de Belém, juntamente com os Vereadores Raimundo Carneiro e Boni, para 

debater sobre a questão do lixão instalado em Marituba, acrescentando que os 

Vereadores de Marituba buscavam unir forças para solucionar a questão, sendo 

necessário sentir na pele a situação para que houvesse manifestação, formando 

uma comissão para visitar o aterro sanitário. Ressaltou que os Vereadores de Belém 

vieram apenas posar para as fotos e, este orador, ainda ouviu críticas de um 

Vereador de Belém dizendo que este aterro não poderia ser fechado. Destacou que 

a empresa não permitiu a entrada dos Vereadores, anunciando visita para o dia 10 

de abril de 2017, porém os alguns Vereadores de Belém, queriam adentrar, invadir 

propriedade privada na força. Na ocasião, este Vereador disse que não iria participar 

de ato de vandalismo, tendo em vista de que todo o processo realizado pela 

população de Marituba seja de forma pacífica, organizada. Informou que recebeu 

apoio de uma comissão do Conselho Nacional do Ministério das Cidades, o qual se 

fará presente no ato público do dia 22 de março de 2017, bem como estão 

convocando para a realização de outro ato público no dia 30 de março de 2017. Em 

aparte, o Vereador Manelzinho Rocha esclareceu que não participou da sessão na 

Câmara Municipal de Belém em virtude de ter participado de outra reunião, e que a 

comissão seja formada por este Vereador, juntamente com os Vereadores Allan 

Besteiro, João Pereira, Manoel Salin e Vereadora Chica, além de suplentes. 

Retomando seus pronunciamentos, o Vereador João Pereira reportou-se ao 

requerimento de autoria do Vereador Raí, que trata sobre a questão de estado de 

calamidade pública dizendo que em reunião com o gestor municipal, recebendo a 

informação de que a matéria estava sendo incluída no sistema do governo federal, 

através de preenchimento de cadastro e de uma série de informações. Lembrou que 

a licença para funcionamento do aterro sanitário neste Município não foi assinado 

pelo gestor municipal e sim pela senhora Maíra Couto, procuradora do Município de 

Marituba à época. Finalizou solicitando à Mesa Diretora que encaminhe solicitação 

ao Executivo Municipal requerendo informações sobre a assinatura deste contrato, 

para cancelamento do mesmo, caso não esteja de acordo com as normas exigidas. 

Reforçou o convite a todos para participarem da sessão especial que será realizada 
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por este Poder Legislativo no dia 20 de março a partir das 10h. Por sua vez, a 

Vereadora Chica na tribuna após saudações de praxe parabenizou o Prefeito 

Mário Filho pela iniciativa tomada em fazer um mutirão no Bairro Santa Lucia II 

para que fossem vistas as famílias ao redor do lixão. Os ACS – Agentes de 

Saúde Comunitária estão dando apoio e encaminhado as pessoas doentes para 

o posto de saúde bem como providenciando atendimento médico com vários 

especialistas. Em aparte o Verereador Manoel Salin parabenizou a atitude do 

prefeito em dar apoio à população, em tomar providencia de atendimento médico 

aquelas famílias ao entorno do lixão. Retomando a Vereadora Chica está à 

disposição o oficio dos vereadores pedindo apoio nas várias áreas aos bairros 

Santa Lúcia, Uriboca, São João, Mirizal e tantos outros que estão sendo 

atingidos não só pelo mau odor, mas correndo o risco da leptospirose, alergias, e 

outras doenças como a febre amarela. A preocupação não é só tirar o lixão, mas 

cuidar da saúde, pois não adianta asfaltar ruas, construir e reformar escolas, sem 

cuidar da saúde. Em aparte o Vereador João Pereira falou que de fato esta 

Casa precisa participar, mas o problema é geral, como disse o Vereador 

Raimundo Carneiro que retirou seus requerimentos de pauta em que pedia por 

postos de saúde. Do que adianta solicitar para o amanhã se não cuidam do hoje. 

Concluiu a Vereadora Chica dizendo que todos estão cientes das necessidades 

das pessoas que moram ao entorno do lixão. Não devem esquecer e deixar de 

dar atenção àquela localidade. Outro assunto é a sessão especial a ser realizado 

dia 20 de março e pediu a presença de todos no dia 22 de março na praça matriz 

a se fazerem presentes para protestar contra a Revita. Agradeceu a presença de 

todos. Na sequência, o Vereador Pastor Ademir após as saudações de praxe disse 

que este aterro sanitário esteja funcionando de forma inadequada, considerando um 

verdadeiro lixão a céu aberto. Parabenizou a população e os Vereadores que 

estiveram presentes no fechamento dos portões do aterro sanitário. Destacou que 

com o vento o mau cheiro se espalha por quase todo o Município de Marituba, 

elevando a contaminação através de diversas doenças respiratórias, um caos na 
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saúde pública deste Município. Disse que o povo não merece passar por tudo isto e 

que a empresa Revita tem de reconhecer que está prejudicando a população mais 

do que esteja contribuindo. Informou que o Prefeito Mário Filho está realizando 

diversas pesquisas sobre a situação do aterro sanitário, tendo em vista que a 

população anseia por uma solução imediata, neste caso, a retirada deste 

empreendimento do Município de Marituba. Não havendo mais oradores inscritos 

nos pronunciamentos iniciais, a palavra foi franqueada às lideranças partidárias. 

Fazendo uso da tribuna, o Vereador Raí, líder do Partido Verde, após saudar a todos 

falou do último encontro do Partido Verde realizado no Hotel Equatorial para 

tratar do meio ambiente e do que esta passando Marituba. Esteve presente no 

encontro realizado no Hotel Equatorial e que estava prevista a vinda do Ministro do 

Meio Ambiente para discutir o que passa Marituba e infelizmente o Ministro não pode 

ir, mas se fez presente o presidente da Assembleia Legislativa o Deputado Márcio 

Miranda e também Vereadores, Prefeitos, Secretários de todo o Estado do Pará. Foi 

questionado em seu discurso quanto ao que estava acontecendo em Marituba em 

que hoje é cobaia do poder público e mencionou que há alternativas ecologicamente 

corretas para tratar o lixo. O vice-presidente da OAB e o Deputado José Carlos 

disseram da possibilidade do cancelamento da licença de anuência da REVITA em 

Marituba, pois há outras alternativas para tratar o lixo, o qual na sessão especial se 

manifestará uma empresa que apresentará propostas da queima de lixo como 

geração de energia, onde citou como exemplo a Suécia em que o lixo produzido 

gera cerca de 50% de energia naquele País e não provoca danos a saúde e meio 

ambiente. O Deputado Estadual José Carlos e o representante da OAB, juntamente 

com os Vereadores da Comissão de Meio Ambiente estiveram visitando o lixão. 

Propôs que todos os vereadores possam fazer um requerimento pedindo ao Prefeito 

que torne sem efeito a licença da Revita em consequência a forma precária com que 

trabalha e que não atende as regras da legislação do meio ambiente. A população 

precisa se fazer presente no dia 22 de março em função da calamidade pública que 

vem sofrendo, e do descaso do lixão. Pediu que o prefeito facultasse esse dia para 

que os funcionários possam participar do protesto pacifico. Outro assunto é o 
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desrespeito do Prefeito de Belém Zenaldo Coutinho, para com Marituba, que deveria 

tratar as suas 1200 toneladas de lixo, em face às 100 toneladas produzidas por 

Marituba e permitiram que esse lixo todo viesse para Marituba. Os encarregados da 

SEMMA de Belém acusaram que o problema é de Marituba e não de Belém. Os 

empreendimentos ao entorno do Lixão estão sendo prejudicados com o descaso do 

mau cheiro, ou seja, causa perda de renda para o município. Solicitou que juntos 

possam fazer um requerimento verbal com anuência do plenário e da Mesa Diretora 

para cassar a licença dessa empresa e que seja facultado o dia 22 de março em 

função do protesto. Na Sequência, o Vereador Mello, líder do Solidariedade, após 

as saudações iniciais, reportou-se ao episódio vergonhoso, trágico, covarde e acima 

de tudo, desrespeitoso da empresa Revita, com os parlamentos municipais de 

Belém e de Marituba, os quais foram barrados de realizar visita ao empreendimento. 

Considerou que se a empresa não tenha nada a esconder, porque não liberou a 

entrada dos Vereadores. Declarou que, com toda a certeza ficou com medo de que 

os Vereadores encontrassem diversas irregularidades. Considerou que a 

necessidade desta empresa respeitar esta Casa de Leis, assim como a população 

deste Município. Declarou ainda que seja necessário o fechamento proibindo 

novamente a entrada e saída de caminhões do aterro sanitário. Declarou não 

acreditar mais em reuniões, audiências para debater sobre esta situação, pois seja 

necessário resolver esta questão do lixão, salientando que cada Município deve 

assumir a sua responsabilidade quanto ao destino final de seus resíduos sólidos. 

Propôs que na manifestação pública do dia 22 de março de 2017, todos se 

encaminhem para frente do aterro sanitário, fechando novamente o acesso de 

caminhões ao aterro sanitário. Em aparte, o Vereador Raí disse que com o decreto 

de estado de calamidade pública, o Município passará a contar com o apoio do 

Governo Federal, disponibilizando recursos através do BNDES, bem como o apoio 

do Governo do Estado. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador Mello disse 

que o Prefeito Mário Filho esteja fazendo a alimentação do sistema quanto ao 

decreto de estado de calamidade pública em Marituba. Lembrou que está 

adentrando com ação civil pública contra a empresa Rede Energia, Rede Celpa, 
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contra as cobranças de encargos e taxas indevidas e impostas nas contas de 

energia. Considerou que o consumidor que, na maioria das vezes, recebe um salário 

mínimo deve arcar somente com o pagamento daquilo que utiliza de fato.  

Considerou que algumas tributações devem ser pagas pelo Poder Público, como 

seja o caso da taxa de iluminação pública. Informou que adentrou com solicitação 

nesta Casa de Leis requerendo uma audiência pública para debater sobre estas 

questões com os representantes da Rede Energia, representantes da Secretaria da 

Fazenda, do Governo do Estado. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela 

aprovação da matéria. No uso da palavra, o Vereador Salin Líder do Governo na 

tribuna informou a população à sinceridade do Prefeito Mário Filho onde sua equipe 

técnica de meio ambiente estão reunidos para definir o projeto de pedido de 

calamidade pública e acredita que seja concluído o quanto antes os tramites legais. 

O Prefeito esteve visitando os bairros ao entorno do lixão para colher informações 

junto à população com os seus representantes, como o Sr. Júnior Vera Cruz, Sr. 

Bozo, Vereadores Chica, João Pereira, Alan Besteiro, Manelzinho Rocha, Neneco 

que estão dia a dia presentes para que seja determinado um prazo para fechar o 

lixão e que Marituba possa tratar apenas seu próprio lixo. No dia 20 na Sessão 

Especial o Prefeito irá se manifestar e juntos decidir as propostas para sanar esse 

problema. Não havendo mais lideranças inscritas, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 

002/2017, de autoria do Vereador Allan Besteiro; Projeto de Lei nº 006/2017, de 

autoria do Vereador Allan Besteiro; Projeto de Lei nº 007/2017, de autoria do 

Vereador Allan Besteiro; Projeto de Lei nº 013/2017, de autoria do Vereador Pastor 

Rodvaldo; Projeto de Lei nº 014/2017, de autoria do Vereador Pastor Ademir; 

Indicação nº 02/2017, de autoria do Ver. Helder Brito; Requerimentos nº 048, 069, 

070 e 071/2017, de autoria do Vereador Raimundo Carneiro; Requerimentos nº 260 

e 262/2017, de autoria do Vereador Allan Besteiro; Requerimentos nº 536, 537, 

539, 540 e 541/2017, de autoria do Vereador Salin; Requerimentos nº 685, 688, 

697 e 725/2017, de autoria do Vereador Helder Brito; Requerimentos nº 1042, 

1552, 1057, 1058 e 1059/2017, de autoria do Vereador Mello; Requerimentos nº 



 

         ESTADO DO PARÁ   

  PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

10 

 

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

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

1092, 1093, 1094, 1095 e 1106/2017, de autoria do Vereador Manelzinho Rocha; 

Requerimentos nº 1167, 1169, 1171, 1172 e 1173/2017, de autoria do Vereador 

Raí; Requerimentos nº 1231, 1236 e 1247/2017, de autoria da Vereadora Chica; 

Requerimentos nº 1304, 1305, 1306, 1307 e 1308/2017, de autoria do Vereador 

Gilberto Souto; Requerimentos nº 1640 e 1641/2017, de autoria do Vereador Pastor 

Ademir; Requerimentos nº 1657, 1661, 1662 e 1665/2017, de autoria do Vereador 

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

Everaldo Aleixo e Requerimento nº 1.670/2017, de autoria do Vereador Manelzinho 

Rocha. 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: Helder Brito, Chica, Neneco, Manelzinho Rocha, 

Allan Besteiro, Pastor Rodvaldo, Mello, João Pereira, Salin, Raimundo Carneiro, Raí, 

Boni, Pastor Ademir e Everaldo Aleixo. Havendo quórum, o Senhor Presidente 

passou à deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria 

do Vereador Allan Besteiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir atividades 

com o Tema: “Ética e Cidadania” no contexto didático pedagógico nas Escolas de 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Marituba e dá outras providências. A 

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

Lei nº 006/2017, de autoria do Vereador Allan Besteiro, que dispõe sobre a 

instituição do Plano Municipal da Juventude no âmbito do Município de Marituba e 

dá outras providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça para 

análise e parecer. Projeto de Lei nº 007/2017, de autoria do Vereador Allan 

Besteiro, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de cantores, 

instrumentais, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou 

eventos musicais financiados por recursos públicos. A matéria foi encaminhada à 

Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 013/2017, de autoria 

do Vereador Pastor Rodvaldo, que institui os Eventos tipo manifestações religiosas 

evangélicas denominadas: Jesus Alegria e Cristo Folia no Calendário Cultural Oficial 

de eventos e datas comemorativas no Município de Marituba. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 
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014/2017, de autoria do Vereador Pastor Ademir, que institui a Semana Municipal da 

conscientização Combate ao Tabagismo e dá outras providências. A matéria foi 

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

o Vereador Helder Brito solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e 

votadas em bloco. Indicação nº 02/2017, de autoria do Vereador Helder Brito, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie o envio a este Poder Legislativo de 

Projeto de Lei que Institui Políticas de Incentivo Fiscais às Empresas que pretendam 

instalar-se no Polo Industrial de Marituba e dá outras providências conforme a 

minuta do projeto; Requerimentos de autoria do Vereador Helder Brito, nº 685/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção do Museu do 

Ferroviário; nº 688/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de um Pórtico Demarcatório dos limites de Marituba; nº 697/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção e/ou reforma da 

praça, no Bairro Pedreirinha, com quadra de esporte, equipamentos de Ginástica, 

Quiosque, plantação de novas árvores, respeitando a acessibilidade aos deficientes 

físicos; e nº 725/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços 

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

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

sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Liberdade, 

Comunidade Santa Lúcia I. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Raimundo Carneiro 

solicitou que suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco. 

Requerimentos de autoria do Vereador Raimundo Carneiro nº 048/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de espaço e construção 

de uma Quadra Poliesportiva, na Comunidade Nova Decouville, Bairro Decouville; nº 

068/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a instalação de um polo 

ou anexo da Casa da Cultura, no Bairro Almir Gabriel; nº 069/2017 - requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a instalação de um polo ou anexo da Casa da 

Cultura, no Bairro Decouville; nº 070/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a instalação de um polo ou anexo da Casa da Cultura, no Bairro Nova 
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Marituba; e nº 071/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

instalação de um polo ou anexo da Casa da Cultura, no Bairro Pedreirinha. Não 

havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos nº 260/2017, de autoria do Vereador Allan Besteiro, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a implantação de um micro sistema de 

abastecimento de água, na Comunidade Guaraçuco. Não havendo discussão, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Por questão de ordem, o 

Vereador Allan Besteiro solicitou a retirada de pauta do Requerimento nº 262/2017. 

Por questão de ordem, o Vereador Salin solicitou que suas matérias fossem lidas, 

discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do Vereador Salin nº 

536/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie parada de ônibus no 

prédio da empresa Direcional; nº 537/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie iluminação pública para a Alameda Assembleia de Deus (área agrícola) 

e Avenida João Batista, no Bairro Almir Gabriel; nº 539/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de um Centro para dependentes 

químicos, com psicólogos para a ressignificação dos sujeitos dependentes químicos; 

nº 540/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de uma 

Escola de Ensino Médio, no Bairro Pedreirinha; e nº 541/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a construção de um centro para tratamento e 

acompanhamento psicológico para as pessoas com vírus HIV. Em discussão, o 

autor das matérias, o Vereador Salin solicitou o apoio dos pares pela aprovação das 

matérias, consideradas de grande importância, pois visam beneficiar diversas 

famílias deste Município. Disse que, iluminação pública de qualidade gera mais 

segurança. Recebeu a informação de que a parada de ônibus solicitada por este 

Vereador já foi concluída, atendendo cerca de dez mil usuários. No que se refere a 

construção de um centro de recuperação para dependentes químicos, acrescentou 

que o mesmo atenderá diversas famílias carentes que não possuem condições de 

arcar com um tratamento deste tipo. Em aparte, o Vereador Pastor Ademir disse que 

seja importante a construção deste espaço para receber dependentes químicos, 

tendo em vista que muitos jovens acabam entrando neste universo das drogas, e 
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algumas famílias não possuem condições de custear com as despesas deste tipo de 

tratamento. Em aparte, o Vereador João Pereira parabenizou o autor das matérias, 

considerando-as de grande relevância para este Município, principalmente, quando 

se trata de dependência química, sendo importante não permitir a entrada dos 

jovens neste mundo das drogas. Ressaltou também sobre a necessidade de um 

local apropriado para este tipo de tratamento. Disse que seja necessário unir forças 

no combate às drogas. Registrou que o investimento em educação seja um 

instrumento para que os jovens não adentrem no mundo das drogas. Retomando 

sua discussão, o Vereador Salin finalizou dizendo que cerca de oitenta por cento 

deste Município seja área de ocupação, famílias carentes de tudo. Quanto à questão 

do ensino médio, lembrou que sejam poucas as escolas que disponibilizam o ensino 

médio aos alunos. Ressaltou que seja necessário implantar o ensino médio em 

outras escolas, visando atender os jovens de cada Bairro deste Município. Falou 

ainda da importância da construção de um Centro de Tratamento e 

Acompanhamento de pacientes infectados com o vírus HIV – AIDS, atendendo esta 

camada da população deste Município. Não havendo mais discussão, submetidos á 

votação, os Requerimentos nº 536, 537, 539, 540 e 541/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Mello solicitou que suas matérias 

fossem lidas, discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do 

Vereador Mello nº 1042/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de construção de uma praça com quadra coberta, no Bairro Campo Verde; 

nº 1552/2017 - requerendo que esta Casa de Leis realize Sessão Especial para 

debater o fornecimento de energia elétrica, considerando as constantes reclamações 

em relação ao aumento das tarifas, interrupções sem aviso, demora em reparos, 

cobranças abusivas e mesmo equivocadas prestados pela Celpa (Centrais Elétricas 

do Pará); nº 1057/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução de serviços de Conclusão da Quadra Coberta em anexo à escola Emília 

Clara de Lima; nº 1058/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

execução da construção do Pórtico de entrada do Bairro Santa Clara; e nº 

1059/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a confecção e doação 
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de uniformes e coletes devidamente identificados para as associações de 

mototaxistas devidamente legalizadas. Em discussão, o autor das matérias, o 

Vereador Mello na tribuna falou que o Bairro Campo Verde é desprovido de praças e 

áreas de lazer, motivo pelo qual pede a construção de uma quadra de esportes e 

uma praça. Outro pedido é o de uma sessão especial para debater o fornecimento 

de energia da empresa Equatorial Celpa considerando as constantes reclamações 

da população quanto ao absurdo e constante aumento das tarifas cobradas sem 

prévio aviso, sendo uma ilegalidade abusiva. Definitivamente puni-los pela 

perseguição à população que não consegue ter o conforto de usar um aparelho de 

ar condicionado em face de preocupação com o valor da conta. Irá convocar a 

população a comparecer na sessão. Outro pedido, quando prefeito interino, 

construiu a quadra da escola Emília Clara de Lima, porém não foi terminado, motivo 

pelo qual pede apoio para aprovação da sua conclusão. Outro requerimento pede o 

Pórtico de entrada no Bairro Santa Clara e também pede a confecção e doação de 

uniformes e coletes para os motos taxistas legalizados do município. Em aparte o 

Vereador Raí falou que a empresa Rede Celpa contribui muito pouco para com 

município e que ela pague o uso do solo para Marituba em que ela subloca seus 

serviços, porém não repassa nenhum recurso para o município, dando como 

sugestão, que seja cobrado na sessão especial para que ela cumpra a contrapartida 

do uso do solo em Marituba. Em aparte o Vereador Raimundo Carneiro falou que o 

Brasil é o maior produtor de energia, porém é o que mais paga a tarifa, 

principalmente a região Norte, parabenizou o autor e apoiará esse pedido contra a 

empresa Rede Celpa. Concluiu o Vereador Mello que pedirá ao Secretário Flávio 

possa inserir mais este pedido em favor à população de Marituba. Por questão de 

ordem, o Vereador Manelzinho Rocha solicitou que suas matérias fossem lidas, 

discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do Vereador Manelzinho 

Rocha nº 1092/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie limpeza, 

abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rua Adelaide 

Saturnino, no Bairro Bela Vista; nº 1093/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica da 
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Rua São José, no Bairro Bela Vista; nº 1094/2017, de autoria do Ver. Manelzinho 

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

terraplenagem e pavimentação asfáltica da Alameda Ten. Honorato, na Comunidade 

Santa Fé, Bairro Decouville; nº 1095/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie limpeza, abertura das valas, terraplenagem e pavimentação asfáltica, da 

Alameda Nove da Paz, na Comunidade Santa Fé, Bairro Decouville; e nº 1106/2017 

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

terraplenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Floriano Peixoto, Bairro Almir 

Gabriel. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Por questão de ordem, o Vereador Raí solicitou que suas matérias 

fossem lidas, discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do 

Vereador Raí nº 1167/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola EMEF Laura Falcão; nº 

1169/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e manutenção 

da via, assim como o serviço de iluminação pública na Travessa São Joaquim, entre 

Rua São Francisco e Rua da Assembleia, Bairro Nova União; nº 1171/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, 

terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e manutenção da via, 

assim como o serviço de iluminação pública da Passagem Santiago, Bairro Nova 

União; nº 1172/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços 

de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e 

manutenção da via, assim como o serviço de iluminação pública da Passagem São 

Benedito, Bairro Nova União; e nº 1173/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, 

pavimentação asfáltica e manutenção da via, assim como o serviço de iluminação 

pública, na Passagem São Geraldo, entre a Rua 2 de Maio e Passagem Lírios do 

Vale, Bairro Nova União. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, a Vereadora Chica solicitou que 

suas matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de 



 

         ESTADO DO PARÁ   

  PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

16 

 

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

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

autoria da Vereadora Chica nº 1231/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica, na 

Travessa Cinco Estrelas, Rua Novo Uriboca, Bairro São João; nº 1236/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica, na Travessa 19 de Abril, Rua Novo 

Uriboca, Bairro São João; e nº 1247/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, terraplenagem, e pavimentação asfáltica na 

Travessa Nova Vida, entre a Rua Uriboca e Rua Novo Uriboca, Bairro São João. 

Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. 

Por questão de ordem, foram retirados de pauta os Requerimentos nº 1304, 1305, 

1306, 1307 e 1308/2017, de autoria do Vereador Gilberto Souto, por ausência do 

mesmo. Por questão de ordem, o Vereador Pastor Ademir solicitou que suas 

matérias fossem lidas, discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do 

Vereador Pastor Ademir nº 1640/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

introduza uma linha de ônibus escolar, que faça a locomoção dos alunos, moradores 

dos Bairros: Santa Lúcia I e II, Beira Rio, Comunidade Santa Fé, Conjunto Albatroz I 

e II, Mário Couto e Marituba I, para as escolas que se localizam no centro da cidade; 

e nº 1641/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie para que se 

introduza o Ensino Médio, na Escola Paulo Freire, localizada no Bairro Beija-Flor. 

Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. 

Por questão de ordem, o Vereador Neneco solicitou que suas matérias fossem lidas, 

discutidas e votadas em bloco. Requerimentos de autoria do Vereador Neneco nº 

1657/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a solicitação de uma linha de vans ou micro ônibus, facilitando o 

transporte para os moradores do Bairro Beira Rio; nº 1661/2017 - requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente serviços de rede de esgoto 

em toda extensão da Rua Cláudio Barbosa da Silva, Bairro Decouville; nº 1662/2017 

- requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente 

serviços de recuperação e manutenção em toda extensão da via, tapando os 

buracos existentes na Avenida Parque das Palmeiras, conhecida como Rua do 
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Contorno, Bairro Decouville; e nº 1665/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a solicitação dos Títulos Definitivos da terra, 

Loteamento Guara-suco. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, o Presidente solicitou ao Vice-

Presidente que ocupasse a Direção dos trabalhos para deliberação das matérias de 

sua autoria e que estas fossem lidas, discutidas e votadas em bloco. 

Requerimentos de autoria do Vereador Everaldo Aleixo nº 492/2017 - requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a execução de serviços 

de saneamento básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização. 

Iluminação pública, limpeza de valas e calçamento, na Rua Chaves Rodrigues e 

Passagem santa Rita, no Bairro São José; nº 993/2017 - requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie em caráter de urgência a execução de saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento e iluminação pública na Rua Cristo Rei, Bairro Dom 

Aristides; nº 994/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal providencie em caráter 

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

iluminação pública na Rua José Júlio, Bairro Dom Aristides; nº 995/2017 - 

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

de saneamento básico, drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização, 

iluminação pública, limpeza de valas e calçamento na Passagem Fé em Deus, no 

Bairro da Pedreirinha; e nº 996/2017 - requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie em caráter de urgência a execução de saneamento básico, 

terraplenagem, asfaltamento e iluminação pública na Rua Amazônia, Bairro Dom 

Aristides. Não havendo discussão, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 1.670/2017, de autoria do Vereador Manelzinho 

Rocha, que considera Persona Non Grata em nosso Município, o Prefeito de Belém, 

Sr. Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior, e que seja oficiada Nota de Repúdio ao 

mesmo, não havendo discussão, submetido à votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Analisadas as matérias, e retomando a direção dos trabalhos, o 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais. Fazendo uso da tribuna, o Vereador Pastor Ademir após 
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saudar a todos referiu-se ao projeto de sua autoria, que trata da instituição da 

Semana de Municipal de Conscientização e Combate ao Tabagismo, destacando 

que droga não seja apenas cocaína, maconha, LSD. Há séculos as drogas vêm 

matando seus usuários e, muitas vezes, quem está próximo. Registrou que foi 

fumante, mas conseguiu se livrar deste vício, lembrando que o cigarro causa cerca 

de duzentas doenças infecciosas, segundo pesquisas. Solicitou o apoio dos pares 

membros da Comissão de Justiça pela aprovação da matéria, considerando que a 

mesma seja de todos os Vereadores e não matéria individualizada. Não havendo 

mais oradores inscritos, e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando 

eram, precisamente, onze horas e quarenta minutos, 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, 16 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- 
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